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Het afgelopen jaar is uoor onze vereniging van groot belang geuleest, en uel om versehil"l-ande
redenen.
Ten eerste.is er verandering qekomen in de samenstelling van de sekti.s. Niet all-een kregen de
cekties nieuue bestuursleden, maar ook verLoren uJe aan sektie. 0nz6 handbalafdelinq vond het
namelijk beter om terulille van hun wedstrijdspelers samen te gaan met de afdeling handbal vaniSpartatt om daarna een nieuue handbalklub ttTriasrr tB vormen.
Ten t-r,reede trrerd de samenstelling van het hoofdbestuur UrastiBffqeuijziqd. Zaial hierinvorig jaar
""g d- h-ren Albers, Vonk en van der §loot en lYlevrouu Berqer-díop, dit jaar bestaat uul hoofd-
bestuur uit 5 menson, t.u. mevrouul lïassink, en de heren Kersten, Lecluse, Rohn en ïomas.
In deze vorm heeft het hoofdbestuur aen verjongi$q onderqaan en bovendien is Nx nu iedere sek-
tie vertegenuroordigd door aen lid van e1k dagelijks bestuur. lJefisuraar is het hoofdbestuur nog
niet kompleetn uant de funktie van voorzitter en penninqmeester zijn nog st,eeds vakant.
Desondanks zul-l"en trij ons de komende tijd niet al-leen treziq houden met de lopende kulesties, maar
ook zuLlen uij aan Ben voorzichtiq toekomstbeleid bourrlen.

t betreft het reilen en zellen van onze sekties, valt het volqende te melden:

!H=:!t:!:
Dat de afdelinq qymnastiek dit jaar niet heefft stilgezeten, Ínag blijken uit de volgende feiten:
f. in Januari ie in lYlook een dópondence opgericht, terurijl ook in Lankforst een nieuue zaal in

gebruik ulerd genornen.
2. er zijn uaardiqheidsproeven trampoline springen georganiseerd.
3. er ls op de Hooghe Hoenderberqh een zeer qeslaaqde jeugddag qehouden.
. in februari ulas er een kleuterdaq.
. aan diverse afstandsmarsen uerd meegedaan, uaar onder de 5.S.N.V.-mars, de lYlolenhoekmars,

de Lenternars en de Avondvierdaagse.
. het zomerkamp in Beekberqen uras ook dit jaar uleer een gront sukses.

7. en a1s Laatst€maar zeker niet het minst, belangrijke feit: De Nationale Kampioenschappan
Trampoline Springen in da sporthal Neerbosch op 20 en 21 november j.1.

Financiee.LJrezien karen er dit jaar ureinig problemen. Bndanks een nadelig saldo van F .28001=
het aaldo
van in-

ist de penningmeest,er niett,emin door het uitstellen van betalingen te voorkomen dat
atief uerd. Dit betekende r.,rel! een kont.r j.butieverhoging voor a]le leden, invoering

schrijfgelden en doorvoerinq van §et gebruik van inkassokosten.
laste l-eider is geurorden de Hr. P. Hopman. lYlet uitzonderinq van zaàJ" Neerbosch, uaar fioqaI ulat
Ísselinq van leidinq Lrasrverdienen mevrouu E. Zeqers-Beynon en de Hr. P. Hopman vee.l- 1of voor

qrote aantal, lesuren dat zlj op bizondere rrlijze qerund hebben.

9s9E1r!gl:

De sektie badminton kan redelijk tevreden zijn over het afqelopen seizoen. ïot de hooqtepunten
behoorden het r'[vlariken van Nieuueghen-toernooi" op 6 en 7 maart en hat onderlino toernooi op
18 apri1.
Hat ledenaantal bleef ongeveer konstantr {net a1s uitzo,rdering de jeuqdafdeling, die kleiner uerd,
aIs qevolq van het opheffen van de jeuqduren i-n Neerbosc[, door qebrek aan leidinq.
Het bsst!:ur beqon met vele nieuule gezichten en had dan ook enige tijd nodiq om zich in te uerken.
De traininq_savonden uerden goed bezocht, mecie dank zij de trourrle avondleiding. Er uerd een begin
gemaakt met goede opvang v;n nieuuie leden. De jeugd ulerd enthousiast geleirl door de dames Van
der Klift en Pluim en de heer Scho],tz.
De kompetitie. De jeugd nam met 3 t,eams hieraan deel, terrrlijl de seniorenkompetitie neen onver-
deeld suksBS trlerd. tr.lellicht doar te :lummiBre voorlichtÍ8, maar zeker door een zekere onverschil-
liqheid bij sommige spelers, fr moesten zelfs teams urorden terugqetrokken, ulat de klub boetes
kostte. Het eerste team behaalde in de Landelijke kompetitie een eervolle tueede plaats. Het
tuleede team moest rriorden terugqetrokken. De overige t,eams namen deel aan de distriklskompetitie,
met meer ofl minder sukses.
Tot de aktivit_e.iten behoorde, zoals gezegd, het'r[ïariken van Nieuulehqen-toernooi't, dat voor
de 3 e maal u.rerd gehouden en uederom een sukses bleek te zijn. Verder uerden verschillende
onderlinge uedstrijden (2.q. intersporthalaire ontmoet,inrlen) georqaniseerd, uraaraan enLhousiast
uerd deelgenomen. ïenslotte het, onderlinge toernooi: pndanks het kLeine aantaf inschrijvingen,



dit toch een geslaagdr; euenemenL.

ase- en softbaIl.

sektia base- en softball heeft dit Jaar met gemengde gevoàens afqeloten. Nict dat de teams
slecht draaiden, maar het schsrtte nogal aan dingen zoals: financien, akkommadatie, menta-

teit, gemeenschapszi.n en organisatie.
t is ronduit schandalig, dat de kontributíe zó laat binnenkomt (àts deze a.I binnenkomtt) Oat
sp-,nsor moet opdraaien voor de kosten van de sektj-e.lle op 29 oktober J.1. nleuul gekozen
nirflieester za1 het uat dit betreft nog rnoeili$k kr.ijgen.
akkommodatie aan de Hatertseueg, die niet zo best is1 zal verduijnen en gaat t,.z.t. naar

Nijmegen en alleinckelsteeqh. Hierover zal nog overleq gepleegd rrlorden tuseen de Gemeente
se- en softballklubs.
t betreft mentaLiteit schaoszin en o isatLe: het ie duidelijk dat een versniging
Ieen kan' draaien trlaar eanieder beràid is orn op e,en bepaald ogenblik zich op te offeren. Het

haar mederoerkinE. Vergeat daarom al urrl oude zeer
a1s het bestuur denkt u nodiq te hebben.

!bal.

stuur veruacht daarom van ierdereen ziJn of
sta niet meteen afr,liJzend trnGEË te schudden

rk mee aan de toekomst van 0NZ[ Hazenkampl

oÈ op heden hebben uij van deze sektie helaas

dit overzicht van de sekties besluiten uiJ

geen jaarverslag ontvangen.

dit jaarverslag.

Sekret aresse ,

A. Plaeeink- van der §Ioot.


