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Algeme e.n:

Gaat het bergopwaa'rts met "De Hazenkamp"?
Er zijn zaken, die daarop wíjzen al hebben er zich ook minder bevre-
digende gebeurtenissen voorgedaan binnen de trazenkamp. Het tumult
rond de nieuwe statuten; die uiteinrlef i jk in de ijskast bel-andden,
,^\ bij iedereen nog vers. in het geheugen liggen.
Maarr laten we niet te lang stilstaa,n bij de min-punten en kijken
na,ar de pluspunten van afgelopen seizoen, die ons optimisties kunnen
stemmert voor de toekomst.
Het Hoofdbestuur is w'eer voltalligl ! ! In de voorja,ars-vergadering d.d.
20-5-197,5 zijn nameliJk utto Bor en Ger niermans gekozen. Dit bestuur
is er (en dit schrijf ik met het risico arrogant over te komen ti.,
de lezer) flink tegenaan gegean.
Zo is er bijvoorbeeld een kommissie benoemd, die reeds ver is gevor-
derd met de voorbereiding van een klubhuis bestemd voor alle Hazen-
kampers. Het Hoofdbestuur heeft alIe sekties bezocht met als doel
de onderlinge band tussen sekties enerziJds en Hoofdbesturrr en sek-
ties anderzijds te verstevigen.
Sinds 3O september verschijnt een kaderblad, waarrdoor het kader, de

leiding etc. op de hoogte wordt gehouden van de aktuele zaken trinrren
de Hazenkamp. Ook zíjn er rveer 2 kontakt-avonden 6;eweest, rtie ( zi.j
het de laartste in mindere mate dan de eerste) er eveneens toe trij
hebben gedragen, dat een van de doelstellingen van het Hoofdbestuur,
nameli jk om van de Ha,zenkamp een echte omni-verenlging te maken.,

enigszins te realiseren.
De Hazenkamper, die het afgelopen seizoen toch nog wel cerns in op-
spraak kwam, heeft een redelijk jaar achter de rugr zeker finanbleel

agezien.
Het Hoofdbestuur is bescheiden gesta:rt met de voorbereiding van het
5o-jarig jubileume ooè. door reserves kweken en het instellen van
ccn kommiseie, die het Jubileum in grote lijnen gaat planrren.
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zog. opbouw-reserve.
elf jubLJ-arissen gehuldigcl.

optimistiese kiJk op de toekomst.

Gymnas tiek:
BPstuur: Dè positieve punten zíin hier de benoeming van de heer
Heymans als voorzitter, mevr. E.l{inkerius a1s 1id van de techniese
kommissl-e en mej. Rahangmetan als lid van de jeugd-kommissie. De

post van vice-voorzitter is echter'nog steeds vakant. i

Leidine: Moesten we afgelopen seizoen melding maken van grote
zor€ïen.met betrekking tot de leiàirg, dit jaar verliep bi jna alles
naar wcns.
Za ent fn 8 za1en werd gymnastiek gegeven en ín 2 turnles. l)e bezet-
tin6g is in het algemeen goed te noemen.

Af!m. en financ: De sektie gymnastiek kreeg cà. hOO nieuwe leden.
i'i-nancieel gezien is het seizoen zeer gunstig verlopen. Het boek-
jaarr werd namelijk afgesloten met Í5.166r1+3 winst, ooào ontstaan
uit een beter subsidie-beleid van de gemeente.

Aktiviteiten: Er werd aan diverse wedstrijden en kampioensschappen
me,ö ongekend goed resultaat deelgenomerl . À1s toppers dienen vermeld
te wordcn de finale van J- 12-7\: de Hazenkamp wint 3 gouden plakkon

, de kringwedstrijden turnsters en jeugdturnsters: 2 1e

plaatsèn.Aparte vermelding verdient de deelname van de hatenkamp
aan de Gymnastradar in Berlijnr
[(ert_o4: een prachtig veirlopen seizoen.

Badminton:
Bestuur: Ook hier komen we nieuwe bestuursleden tegenl t.t{. Ben

Vermeulen al-s voorzitter, HanB HeJ.sper al.s penningmeester en Pauta
Zaalberg ale kommissie-lid
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S pe e lavonden:
Mede door de onderJ-inge wedstrijden, georganlseerd door Lucie l'eu-
nissen en door de training onder leiding van !:reddy Scholtz kunnen
deze eon succes genoemd worden.
Ko mpe ti tie :

Over het algemeen vielen de resultaten van dit seizoen wat tegen.
Het 2e. team promovecrde echter.
Ak ti-vi te i ten:
De feest-kommissie or6aniseerde een dropping, drive-in-show en een
bingo*avond. Het Mariken van Nieuweghen-toernooi is dit jaar wederom

voortreffelijk verlopen, mede dankzij de vlekkeloze organl-satie vdn
1{im van der Klif t. Verder vonden er klubkampioensschappen en'e,én
rekreanten- toernooi plaats .

Al met al een zeker niet ontevreden vedopen seizoen.

Base/s oftball:
Bestuur: ÍIierover valt weinig te vertellen: het bestaat nog steeds

: uit dezelfde personen.
Toernooieg: Er werd ooào deelgenomen aan het wethouder H.Duren-toer-
nooi te Diemen en het U .V .V. - toe rnooi te Utrecht .

Kompe ti tie :

He t 1e team is helaas op de 5e plaats geëincligd. I{e t 2e team einrti g-
de als )e in Rayon Het Oos.ten. Het B.R.L.ateam betraarlde in haar

. poule een fraarie 'lle plaa,ts, t€rwi j1 het B.R.L. b-team de voorlaatste
plaats ging bezetten. Ilet clt-'zel-fde plaats moest het Bleesing-team
éTenoeÉïen nemen. Voor softbSll begtaat trelaas nog te weing anlmo om

cleel te kunnen nemen aan wedstrljden.
l'lnanciën:
Mede dankzij de sponsor en de oud papier-aktie ma€t 1974 een goed

Jaar gdnoemd worden .
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Algenecn:
Enkelc vadcrs 6n senior-ledén hebben rederom de begelèldlng
jongste Leden op zícn. genomen.

t

van dG

Yeider werd gcstart met een zog. Publ.Relations§roepr
Dc voorbereidingen van tret intussen plaatsgevonden jubÍ.leum mogen

natuurlLJk niet onvermeld' bliiven

Yca!. ,: .

Van deze sektie is dÍt Jaar wederom geen Jaarverslag ontvangerrlr

HopcliJk geLdt voor deze aektíe: rgeen nieuwsr Sioed nieuwsi.

ts.\È,


