
JAARVERSLAG 1972 - 1973 VAN DT VERENIGING VOOR LICHAÍYITLIJKE IN GTESTELIJKE ONTIIJIKKILING
IIDT HAZENKAIïPII.

ALGEIÏ-EENlr

Het seizoen L972 - 1973 urerd gekenmerkd door een voortdurende onderbezet,ting van bestgur-
lijke- en niet-bestuurlijke funkties. Zo is gedurende het hele seizoen in het hoofdbest,uur
de voorzittersstoel onbezet qebleven, terulijl van de sekties ÍII.R. dB gymnastiek.Leden het
eveneens zonder voorzj-tter moesten stellen en er een groot, verloop uras in de technische
leiding.
De samenuerking tussen hoofdbestuur en de sektievertegenuooroiqers in dit bestuur bleef
op hetzelflde pei}, ofschoon op aen Iichte verbetering gehoopd ulas.
Tegen het eind van het seizoen (apri1 r?3) vond het eerste kontakt plaats met kandidaat-
voorzitter 0hr. H.P.L. Franken.
De penningen t,enslotte ulerden tijdens de tureede helft van het seizoen beheerd door Dhr.
G.J. Peters.0oor zijn verhuizing naar Blerick echter kuamen zijn aktiviteiten niet he]e-
maal ui-t de verf .

iL

L GyrviNA-srI[Kï

!Ejdi!g. 0ndanks advertenties in diverse dag- en vakbladen, inschakeling van opleidÍngs-
instituten bleek het onmoqelijk vaste leiding aan te trekken. l'let gevolg is geueest een
sterk uisselend kader en dus een groot ledenverloop.
FinanciËn. Financieel gezien uas het seizoen niet slecht t,e noemen, het jaar rrlerd afge-
sloten met een kl"ein batig saLdo.
@§9. Groot minpunt: het vertrek uit de zaal van de [Yl.L.-King lviavoschool in Lankforst,
ulaardoor ci.rca 108 Ieden uerden gedupeerd. 0ndanks smeek- en klaagbedes aan de Stichting
Katholieke Scholen Hatert-Dukenburg, de Nijneegse Sportstichting, het Ujijkopbouurorgaan
Dukenburg en de Gelderlander-Pers ulerden rrli j gedulongen deze zaal. te verlaten; voor een
juist bestuursbeleid een triaste zaak, omdat voLkomen urerd voorbijgegaan aan het feit
dat urij altijd bepaalde (financiëIe) verplichtingen hebben teqenover onze betaalde lei-
ders.
Aktivit,eiten. uJij uraren gastheer en organisatoren van de kringkampioenschappen turnen in
Neerbosch-0ost en de onderlinge uedstrijd lJe Hazenkamp - V. en K. Uden.
In het KolpÍnghuis rrrerd de traditione.Le kleutermiddag georganiseerd.
ïijdens de verenigingskampioensctrappen van de sektie gymnastiek op 19 mei r73 behaalden
circa 300 leden het Hazenkampdiploma.
Tenslotte dient als aktiviteit buiten de vereniging genoemd te urorden het Zomerkamp te
Beekbergen, een jaarlijks terugkerande gei:eurLenis.

BADtdlI N T0N'r

Het seizoen u,as inovele opzichtenogoed te noemen, uat bl-eek uit het kampioenschap van
het le team, het 3e team en het, 6e teanr.
Ledenbe-stand. Het aantal leden bedroeg, na in gebrui-kneming van de nieuure halrrHengst-
oalrt in Nijmegen-Bost, circa 200.
&g!9. Door de uitbreiding in Nijmegen-0ost urerd het bestuur versterkd met 2 leden uit
de hal rrHengstr:alrt. Aan het eind van het seizoen traden 2 beqtuursleden af, uaaronder de
penningmeester. Hier teqenover stond de verkiezing van een 2e sekretaresse. Uoor het pen-
ningmeesterschap urerd geen nieuu.re kandicjaat gevonden.

fgigig.. Dit jaar slaaqde men erin een trainer aan te trekken in de persoon van [Jhr. C.
LJortel. De opkomst op de trainingen uJas echter teleursLellend t,e noemen.



vervolq JAARUERSLAG 1972 - L973.

K ompetitie. Van de zes teams die deelnamen
degradeerde er éón.

aan de kompetit,ie uerden er drie kampioen

Fl izondere aktivite-itgn. ap 24 en 25 maart t?3 vond voor de 5e keer het írariken vanl'iieurreghen-toernooi plaats; het enige volgeboekte toernooi in deze perj.ode. Naast dittoernooi urerden het onderlinge toernooi en de klubkampioenschappen een sukses.0p 2gnaarE tensLotte vond een ontmoeting plaats met een team van de universiteit van Neul'lascie, Engeland.
Fers en Prooaoanda.ook dit jaar verschenen Br ueer aankondigingen en versLagen in dec- aa-. se-Li jke nieuulsmedia.

:ÀSi- EN SOFTBALLT

3e verDeteringen op organisatorisch, speltechnisch en vriendschappelijk vlak hebbenzicn voortgezet.
lonpetitig' Het dames softballteam bereikte een eervorle derde praats in hun poule.Een nog fraaier resultaat bereikte de Bleesingjeugd, nl. het kaEpioenschap. De B.R.L.xuram na een zuakke startr aan het einde van het seizoen op de 3e plaats van ae ranglijst.ïgernooien. l/egens finaneië1e konsekulenties kon het toernooi om de J. v.d. plas-bokaalniet meer door ong trlorden georganiseerd.
íinanciën. De financiëLe situatie ulerd verbeterd door een enthousiast qevoerde oud pa-pierakt'ie. fllinder prettig ulas dat sponsorttPfeils Zakenn het heeÍ.t, laten afuetsn.le base- en softball laat zich hierdoor niet ontmoedigen omdat prettig spel voor de le-oen het belangrijkste is.

V0ETBALT

Ïot op heden hebben rrlij van deze sektie nog geen jaaruerslag ontuangen. vorig jaar enhet jaar daarvoor uras dit ook al het qeva1.

Nijmegen, B januarí L974.
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