
VERENIGING VOOR

LICHAMETIJKE EN GEESTETIJKE

ONTWIKKETING

,,DE IIAZENKAMP"
NIJMEGEN

OPGERICHT 2 FEBRUARI 1928

Kon, goedgek. 22 N9v.'35 No. 48

sectie gymnastiek

Aan tret eind van
Yoorzi tter
Yice voorzi-tter
Secretaresse
Penningmeester
Pers-en propaganda

Bijz.aktiviteiten
tec}.n, leiding

Turnen
Oomm t zdàL Uranusstraatrr rl Neerbosctrtl tr Rees traa,ttr rr $ho#beökestr.rr lr Malvert

lr tt Mook
jeugdcomm.

I -',-'ï$.

NIJMEGEN,

JÀÀRVpRSLAG Lg72/r973

het seizoen was het bestuur a1s volgt 3

vacant
It

Mevrouw Hendriks - aftredend .de t.eer S.Kersten
wordt waargerromen door de heren
Kersten-Seegers en Zegers,
de tsieer J.Seegers
de Heer lrl ,Ze6ers
Mevr. E. 5 Zegers-Beyïtoïr.
!ïevr. G. Bo«rne

" W.Sehmidttt L. Cas teleynll L.BergerIt M. Back}.aus
de Heer J.v.d.Logt

rr ll N. y. d , Berg

\"/

Dit jaar trebben tre moeten rrerken met eerr zeer wisselval-ligeleiding . ondanks advertenties in turnbladrdagbladen envragen aan opleidingsinstl-tuten ,zijn we niet gesJ_aagd eenvaste 1eiding aan te trekken .Het gevolg is geweest 3een %eer wisseJ-ende ]-eidingrweliswaar
. dikwijl-s deskundige eÍr gediplome,.:rd€ kraehten , ,ràL, b.vo
onderr,rrijzers ,die wel het lesgeven onder de knie Lraddenrdoctrdie het eigene van een gymnastiekvereniging onvoldoendebegrepen . Dit geeft ledenverlies ruit financiëel oogpunt bezLen g:eeïr slecl-t ja.ar . Het jaar
werd afgesloten met een klein batig saldo .De Éinder bevoegden verdienen mindÀr en worden per uur betaa1d..llet bestuur blijft zoeken naar.een goede oplossin6;doch heeftook woor tre?''kamend.e jaar ,73/T4 ràg gu"r, oplosrï.rg gevonden .Nog steeds is niet voorzien in de ..à.àtrres voorziítàrTvice-voorzítter en pers-propaganda veorriem . Bovend.ien treeftMevrouw HendriÈs-K1;in;màn medegedeeld ,dat zij wegens verhui zingïraar werkzaamheden als seeretaressè aan het einde van ditseizoen wil- beëindigen .IÍet bestuur treeft mevrolrrr Beynon-Bruijntjes bereid gewonden 1.etsecretaríaat aan het begin van seizoen ,73/Tk ..u.r, Jrrr" sectieop z,{c}r te nemen .
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Een teleurstellend felt in dit seizoen llras , dat w{j uit zaal
Lankforst moesten vertrekken .
Na eelt enkel uitstel- heeft de Stichting Katholieke Scholen
Hatert- Dukenburg aan het einde van }.et seizoen het bestuur
gedwongen de zaal te verlaten ;ondanks bemoeienissen van
het bestuur , gemeente eïl Pers .
Voor een juj-st bestuursbeleid een trieste zaak, r+rant in hoeverre
kunnen wij in de toekomst een leider enige garantie geven omtrent
werk err salaris ???

Financi-ën
Uit bijgaand financieel overzicht bJ-íikt dat
ver beneden de begroting #r, gebleven .
Bng:aroot werd aan contributie ontvangsten 3

Ontvangen werd aan contributie !

NIJMEGEN,
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Lesrooster was samengesteld 3

Maandag Uranusstraat J-6.30
Thorbeckestraat L6.3A

Dinsdag Mal-vert L6,3O
Neerbos-Oost L7.=

Itloensdag Heidebloernstr. 14. =
Reestraat l-8.30

Donderdag Mook
Reestraat

Vrijdag Lankfor:st
Op woensdag , wrijdag en

;,*, 22.30
; 19.30

22.30
20.=
22.=
2C-.30 Trampo].ine

l_6.30 - 2L.3O
18.30 22.3O

16.30 22,30
zaterdag is het trrrnen verzoegd .

v
tret aantal leden

54, o0o. =
43.820.87 .

Activ.iteiten
Onderstaand een opsommi-ng van wedstrijdenrdemonstraties ëÍtzt
9-L2-72 Kringskampioenschappen turnen Neerboqhodt

De turnsters van de Hazenkamp wisten in de vier
categorien twee eerste el.r twee tweede pla.atsen in de
wactrt te sJ-epen .

11- 1,-73 Lederrvergadering trde Hazenkamprl

27-L.73 Kri-ngkampioensckrappen vrije oefenstof meis jes. l2-L5 jaar,
in Zutpnàn . De turnsters behaa1.den de 5e tfm' LLe p1aats.

3-2-73 Kleutermiddag in de K ÓLping .

L7-2-73 Yerenigingskampiarnschappen meisjes te Apeldoorn,
2.
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2t-2-7 3-

1-3-7 3

4-s-z I

Lo-3-73

La4-7 3

7a-3-73
3L-3-7 3

t-4-73

L4.4.73

z8-4-T 3

L9-5-7 3

3-6-7 3
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De turnsters trerden verrassend eerste met LZg"L5. r9 turnsters worden teruggewezeïr naar de normale gJnnrgroepen .
sporthal Neerbos-oost wordt d.oor de tur,afdeling ingebruik geÍIomen.
Districtkamioenschappen voor Miranda Fleymans rwaar z{ia1s elfde ei.ndigde .-
Demonstratie met turnafdeling ter ere van de openingHatertse bruga
ouderavond mei t.rrn"ters.Hier zifn geen grote dingenbeslöterr.Districfswedstrijd van L7.o2 en Lrier werden zq 4e met 135.§o.L4 groepen van d.e aaziÀiàrnp trebb"r, à.Àrgenomen 4arr deverenigingskampioenschappen voor beginnende meisiÈseïr- jongens. Jammer g".oàs werd er dit jaar in tegen-stelling wan vorige Sareà geen enkele eerste prijsin de wacht gesleept . (weastri;d.en werden gehoudente -Ude). '

Halve finales Nederlandse kamioensc,-appen meisjes endames. sporthal. Meytrorstrgeorganiseerà- door sparta.3en ttrintigtal turnsters'van de }íazenkamp Ïrebben vanafde tribune de wedstrijd gadeges1agen
vepenigi-ngskarnioensckrappen lange mat springen et_ Jazz_g'ymnastiek te D*orwerth - Eén rweede 

"i, ar:-e derde pr{izen .Demonstratíe 
-van de turngroep in het cultureel centrumte Nijmegen tiidens ,"..".Ii" T3.De jazz g"ymnastiek werdopgevoerd in de pauzes van.het optieden van trioLuuis van Dijk.

Verenigingskamfiioensctrappen eectie Gymnas tiek.ïn sporthal Meyhorst nellen circa 3oo leden hetIïazenkamp diploma setraald .Verenigi-ngskampÍoen turnen : Rita Koppers .g)rmnastiek rpeisjes : Wi1ma vair Zwam
SYmnastiek jongens : Tlteo Knoop a

Onderlinge wedsSrijd turnen I V en K.Uden _ Hazenkampin Tl:orbeckestraai , V &, K. werd eerste r
Foto-en fiJ-mavond voor d.e turns.tersm die ergsuccesvo1 bleek o
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BËetie srrmnastiek

Versetreidene leden va.rl onze wereniging z{jn ook dit
jaar weer naar tret Zomerkamp te Beekbergen geuee'st
een jaar1-ijks terugkerende gebeurtenis , wa'arvan
velen ook volgend Jaar uel treer gebruik van zullen
maken .

Nijmegen, deeember, L97 3
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