
erslag va,, het seizoen 1975/1)J6 van Sportvereniging

.]oreerst rnoet i}< melding ma.ker: van het trieste bericht, dat ons

"i9 mei j.1. bereikte en clat i-nhie1d, dat oÍtze eerste voorzitter

.r oprichter van rrDe Ëiazenl<affiPtt, dorrrinee Earger op 18 mei is over-

- eden.

.lge.re.sniGaathetnogsteedsbergopwaartsmettlDeHazenkampl|?
.)ok dit jaar zou ik deze \r]^aag €;aar11e willen beant'rvoorden met een

.volmondig " jat'. l.relaas zi jn. er enkele zaken, die mii dit beletten'

In het kort kornen ze hierop neer:

--de nog niet optimale samenwerlcing tussen de verschi1lende besturci

.-de probleruen rond rrDe I.azenkarnprt

-.-kret in mei afgebroken (torte) leven va1 het kaderblad.

iíaar omdat Ïret blijven stilsta;rn bij de negatieve punten van l1et

verleden (netgeen binr:en rrDc iiazenliarnp'i nogal eens gebeurt) een

slechte basis is voor eer:. goecle samenwerking in de toekoms t , kurmrie'

we orrze aandaotrt beter richten op cle positieve punten van het af-

gelopen jaar.
Vooreerst kunnen we konstateren, riat ook het afgelopen jaar al-lc

lioofdbestuursposten bezet waren. lian F'ranken rverd in de voorjrrars-

rer6laderi-ng trerkozen n1s \roorzitter van or;l.ze wereniging , die wedr: r'

,rrn meer dan duizend .]-eden telde'
,iervolgens trebben r+e o.a. ín het kaderbla<i kunnen Lezen, dat m.b.t'

, ct 5o-jarig jubileum een tiental corilr issies zj_jn ingesteld, die

.et gehele 6lebeuren Éraíin voorbereicrerr en begeleiden. Iiede met Ïret

i:of, op het jubileum Lreeft liet Hoofclbestuur het archief ve*n'ttDe liaze:

kamptr georclend en éIe'cr:ntralisc;orcl ;

fn de voorjaarsvergadering hebben hle weertien zilveren jubilarissen

en ti en 1O- jarige jubiiarissen l:-'llilíre rï huldigen'

Voor de f inancië1e garig wr:n zal<en viLn ilfgelopen seizoen wil ik graii;

verwi JZen naz.r het werslag vi"n cie penningmcester'

Konkluclqrend wi1 ik me t ee n a,roorzichtig "idt op bovens tar:'nde vraag

antwoorden.



Gvmnas tiek '
De sektie gymïlastiek maakt in traar jaalverslag melding van enkele

vacante bestuursposten. De leiding, die iI1 het begin wan tret sei-

zoeÍr nogal wat zoÍ },er: baarde, verlíep naderhand bijna wlekkeloos '

De bezetting van de g zalen i-s over het algemeen goed te noeme;'

ïat de adminj_stratie en fj-nanciën betreft, kurrt''en we in het versl-: '

Lezen, dat er 452 nieuwe leden werden ingeschreven; er valt een

groot ledenwerloop te constateren. Financieel gezien is het seízt>:-'

r.edelijk verlopenr ondanks de lagere inkomsten uit contributies'
'le sektie gymnas tiek heef t ecn druk se izoen elctrter de ruéI: er is'

rlee'lgenomen aa-n 2l wedstrijden of ciemonstraties, waarvan de demon-

s tratie rna.n de gezaÍilenlj- jke 1{j.ineeg:se §}rnÍ}í:stiekrnerenigingen op

14 err 15 rnei i .1. aparte vermelding r*"erdi.ent '

Kortom: een uitstekend werlopen seizoea'

i,:l



':;adminton.

-.1 tret korte jaarverslag van rle scktie badminton is de vermelding

. ;-,n d.e snel1e toeloop van ni-eulrie lecien o1:merkeli jk.
' ,.. werden ook he t afgelopen seizoen \{ecr vcrs ctrj-llende toeïrnooien
-,c:organiseerd, waarvan het llarieken rran 1! j-euwegen-toernooi weer de

bsolute toPper was.
jle leicling baarde geen zorgen. -.i-re kcrnpetitie verliep goed.

Btrsebn].l.
Naast de rrele positiel.e punten, IilaÍ-)roncler tret karnpi-oenschap van

iret B.R.L. -team, de oprichtirrg vaïr eeri jeugdcommissie, de oprich-

.ing van een veteranenteelrfl, e-erL zeer geslaagd jubileun en de ai'.ns

yan ee11 ruerpmactrine, staeit de degradatie van het 1e team. De andi'

teams deden he t rrits tekend .

De , bestuurssamenstel]-ing onderging geen veranderingen, tenirijl C'

sektie 92 leden telde. De fínanciën zijrr niet tegengevallen.

.Aparte rrermelcling verdient de uitrcikingr van de zíLveren knuppel

aaLn de heren C.Boeser, C.Bogaards en -ri. rirunet de Roctrebrune vc'

l1-rn 2j-jarige troulr aan de sektie . De heer J. van de Vegte werd i

-ioemd tot Bondsridder vrrn cle ii.I,t.jj.S.B. erl tot erelid varr het rai':
:tkiet Oostenrt.

:pett-af .

..j-er geldt hopeliik weer: rrgeen nieurrrs , 6;oed nieu"'i'srt.

Ger Biermans.


