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llet seizoen 1978-t?9 kunnen r,liJ zeker r,lel een akti-ef en roe-
rig jaar noemen.
In dit 51- jariq bestaan uerden 3 50-jarige jubilarissen 9e-
huldigd. Door de reuniekornnissie ulerd hiervoor een avond ge-
orqaniseerd, die zeer q=zèttig verlopen is. Cp deze avond
uerden gehuldigd : lYlevr. Loes Casteleijn en de heer Jo van
Neerbos. De heer Peter Aartsen die op deze avond niet aanule-
zig kon zijn, uerd gehuldiqd op de voorjaarsledenvergadering.
De heer Aartsen overhandigde de voorzitter toenrr 50 jaar
geschiedenis van de Hazenk6Íilp"r bijgehouden tot op heden, zo
a1s hij zei.
De Hazenkamp uerd uitgebreid met een sektie volleyball de
volleybalvereniging "Ítiimavorr benaderde de Hazenkamp hierover.
Zij uaren eerder een onderdeel van 5.0.S.r draaiden toen
een poosje zelfstandig, maar konden dat financieel en orga-
nisatorisch niet aan. Cmdat zij aIs vereniging onderling
toch rrrilden blijven bestaan, zochten zij aansluiting bij
een omnivereniging. Dit uerd vrij snel gerealiseerd €D mo-
r-nenteel spelen zij reeds in de kompeLitie onder de naam

l--lazenk amp.
De statuten zijn inmiddels herzien en de vereniging is in-
geschreven in het Vereniqingsregister van de Kamer van
Koophandel op 22 mei 1979 onder nr. U-l44498.
Er r,.rerd een groots evenementen-u.reekend georqaniseerd voor
de gehele Hazenkamp, lJaarvoor zeer vele mensen meet en min-
der aktief zijn bezig geueest en die onze dank en uaarde-
ring hiervoor zeker verdienen.

K LUBHUIs

Er is het afgelopen jaar veel u.rerk verzet om het klubhuis
gezellig te maken. fr is een klubhuisbeheerskommissier be-
staande uit lYlevr. Thea Dingelhoff, de Heren Jan v.d. Vegtet
Han Casteleijn en Jan Hendriksen, die alle vier hun horeca-
vakdiploma behaald hebben. Verder heeft elke sektie die ge-
bruik maakt van het klubhuis, zijn eigen barpersoneel.
0mdat dit klubhuis slechts tijdelijk mag blijven staan, zijn
er aktiviteiten gestart voor het bouuen van een nieuul klub-
huis. De klubhuiskommissie uerkte hier aanr ku:am met diverse
tekeningen, die voor conmentaar ulerden doorgezonden naar elke
sektie.
Ter verkrijging van f inanciën rlrerd een aktivileitenkómmis-
sie opgericht, uaarin elkesehtie u,as vertegenuoordigd.
Aan het elnd van het seizoen bericht de klubhuiskommissie
dat de laatste tekening is goedgekeurd door de Schoonheids-
kommissie en dat de kosten onq"r""" tuee ton, inklusief rn-
ventaris zullen gaan bedraQeno
De sektie Honkbal vermeldt hierop dat zij dit financieel
niet zo erg zien zitten, aangezien de korflbalsektier die in-
middels sterk gegroeid is, varí andere speelvelden gebruik
zullen moeten gaan naken in de toekomst, omdat uitbreiding
op LJinkelsteeg niet mogelijk is.Er zal dus sprake moeten zijn
van ean financiëIe terugkoppeling.

È
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HET. BESTUUR

Gedurende dit seizoen zijn er vakatures ontstaan voor
het voorzitterschap en het aekretariaat. Uoor het se-
kretariaat legde An van Staveren haar uerkzaamheden neer
en uerd vervangen door haar man Piet van Staveren. Han

Franken heeft tiJdens de Ledenvergadering van 29 neít?9
vermeld zich niet meer beschikbaar te ulil[en stellen als
voorzitterl omdat htJ ziJn uerk en het voorzitterschap
niet langer met elkaar kon verenigen. 0mdat zich nog
geen geschikte opvolgar heeft aangediend, uil Han de vBle-
niglng bltJven leiden voor max. é6n jaar, tot zich een

' geschikte opvolger heeft aangediend.
Omdat de verenlging lnmlddels da uitgebreid met de sektie
volleybal, uerd voor deze sektie de heer P. Kokke tot
hoofdbestuurslld benoemd. De heer P. Lecluse treedt uit
het hoofdbestuur Bn voor de eektie badminton neemt de
heer Ton van Houdt ziJn pLaats ln.

É Aan het eind van het seizosn ziBt het hoofdbestuur er
als volgt uitl

Uoorzitterl de heer Han Franken (tot max.meit80)
Sekretaris: de heer Piet van Staveran
Penningmeesters de heer Slmon Kersten
Badmintons de heer Ton van Houdt
Gymnastiek: de heer trlim Zegers
Honkbals de heer Karel Dingelhoff
Korfbal! de heer Frans van der Heijden
Volleyba1s de heer Peter Kokke
Voetbal: de heer Gerard Francissen.

De gezamellJke financiële administratie en ledenadministra-
tie voor het hoofdbestuur en de sekties gymnastiekr badmin-
ton, korfbal en volleybal la het tueede seizoen lngegaan en

deze ledenadminlstratie uordt nog steeds tot ieders tevreden
hald verzorgd door Ria Kersten.

\7 GYíïINASTIEí

H.e! bestuur van deze aektie hseft zich als volgt geuiJzlgd:
'Se[retaresse, Flevr. BeiJnon is afgetreden per 30 Junir haar
opvolger Ls de heer Hans Sansen. Het bestuur le uitgebreid
met een penningmeester nI. de heer F.Beynoho
De leiding uerd verzorgd door: fllej.R.Koppersr lÍlevl.E.Zegers
lYlevr.Fl. SchiJf , de heren lJ.Zegers, T.Theunlseenr R. Notenboom.
Door een autoongeluk moest fleJ.Koppere het gehele Jaar ver-
stek later Qaanr ZiJ ruerd vervangen doorg de dames A.Dekkert
D.Versteeg, B.v.d.Loght en de heer U,.Zegers.
Het ledenaantal bedroeg op 31-?-r?9t 900.
Er urerd door de sektie 12 maal vergaderd. In de vergadering
van Junl ulerd afscheid genomen van lYlsvr. Beynonr met harte-
liJke dank voor het vele uerk dat ziJ voor de Hazeckàmp en

in het biJzonder voor de sektie gymnastiekr heeft gedagn.

Voor de gymgroapen bestonden de aktivitelten uit: r,lef,striJd
voor beginnende Jongens en meisJes, onderlinge uedstriJden,
op 12 mei een spelmiddag ln Beekberqen mat 4 bussen en deel-
name aan de vlaggenpara$e tlJdens de NlJmeegse vierdaaQs@o
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Voar de 8-turnsters u,aren er gradenuedstrijden van Krinq-
Gelderland, de kring B- uedstrijden, een invitatietoer-
nooi in sporthal ÍYieyhorst en een onderling klubkampioen-
schap, dat uerd geuronnen door Jeanette Verbeeten.
In de herfstvakantie trok de voltalliqe A-p1oeg Vor_rr ssn
traininqsuitr.uisseling naar Stoke on Trent.
In 1978 ulerden Jasmin Hoogland en Esther Burgers resp. ?e
en 'le bij de gradenuredstrijden, bij het vereniqingskan-
pioenschap uerd de 12e plaats behaald.
In 1979 r,.rerd in de uledstrijdcyclus kring., provincie, voor-
uredstrijd en finaLe a1s beste prestatie qeboekt:
meisjes t/m 12 jaar: de 6e plaaLs in de landeJ.ijke finale.
ieugdturnsters: Nicol-e ruJinkenius r,Lordt N derf ands kar-,rpice-

ne sektie r,redstrijdsport.
turnsters: Deny Verstegen komt het verst en eindigt in rje

landelijke finale op de 16e plaats.
lionique Kaaks en l'{iriam tigenhuysen ulerden uitgenoCiqc)
dcror de K.N.G.V. orTt deel uit te maken van de nationale,l-
sel-ekti-e op Papendal, hetgeen door beiden ulerd qear":sep-
te e rd.
l'ionique: Kaaks behaaLde de 1e plaats bij de onderlinge
k Iubkampi o enschap pen.

BADTiI [.iTON

Besluur: Aan het begin van hei seizoen droeg paul Lecluse
zijn sel<retariaatsrrle:l< over aan Ton van Houdt, tertiijl hij
zelf het voorzitterschap op zich nam. Lou pietersen u.r::rd
competitieleidel. 0p 6 maart gaf deze het bestuur lE kennen
te uiIlen aftreden. Peter Pet,ers urerd bereid gevcnCen heï
op te volgen. Paul Lecluse bedankte om studierecenen cD
het eind van het seizoen aIs voorzitter. Tot nu toe uls
nog niernand bereid de opengevallen plaats in te nei-en.
Er uerd 4 maal veioaderd en een Algemene LeCenvernarje:inl
op 19-2-1979.
Aan het eind v:n het seizoen rrlerd de plaats van José _racob
Íngenomen door Rob Íuotenboom, die zich in t'79-tC0 gaat be-
ziqhouden met de competitiespelers, conditietraininq ER re-
creatie-en competitietraining van de junioren.
fr ulerd met 1 seniorenteam deelgenomen aan de compet:-tie
in het district Centrum van de N.B.B. en ulel in de /re klasse
afd. 17. De resultaten vielen zoals te veruachten uas, in

'hét begin tegen. Zij eindigden op een eervoll-e vierde prcats.
In het seizoen 79-80 gaan 3 senioren en 'l junioren-team
deelnemen aan de competitie.
Er vond een klubtoernooi plaats t.g.v. het 2S-jarig best.:an
van de sektie badminton. Het lYlariken van Nieumeghentoer-
nooi ging niet door ueqens een te gering aantal inschrij-
v j-ngen.

H0NKBj!

Het verslag ven deze sektie slaat op de periode januari-
december 'l 9?8.
Het ledenaantal steeg naar 117.
fr uaren toernooien voor alle teams in het kader vtn hst
50- ji:rig Lrc=;."n virn dc llazcnkamp.
Dc of f ici'd1e opening van het veld ,,rJinkelsteeg vond pl at:,
uaarbij de uedstrijd uerd gespeeJ,d: De Hazenkamp 1 - 0ud-
Internationals, (0-9 ) en de nieurrre oeluidsinstalletie in
gebruik ulerd genomen.
[-r rti'i'tJ ocst.;:it rrrt .,i n r]u'rillr-nt.c'rn. '),
r. ,--. .i - -6



Softba1 had ook dit Jaar rïog geen volledig team. De ere-
knuppel rrlerd uitgereikt aan het adspiran'"enteam.
Het klubhuis heeft zeker in een behoefte voorzien. Het
btijkt reeds te k1ein.
Tenslotte een rrloord van dank aan het barpersoneel, bi j
'oie nooit tevergeef s ulerd aangeklopt.

K CRFBA L

lamenstelling vi;n het
Voorzi t ter:
S:k re t,a re s se:

Denningmeester:
Jcdstrijdsekretaris I
lIa teriaalkommissaris :

Het bestuur urerd tijdens
als volgt samengesteld:
Voorzi tter :
sekretaris 3

:=nningmeesteresse :
rJice-voorzitter :
Lid :
tirl

De technische ccrnissie
Janny Lintjer-(noi1ema,
,1ob du 3ree.
'-Jedstrijdsekretaresse is

4

bestuur:
Karel Dingelhoff
iete tlendriksen-riestrik, in nov.
opgevolgd door []arijke van Raaij
Jan van de Veqte
Toon Bosman
Han Casteleijn, in nov. opqevolgd
door Uim van jely.

de ledenvergadering op 20 juni

Jan 5cnoIs
Frans van der Heyden
Jet SIot-tJitte
Dick Korstanje
Lieke Ui Ilemejlla-.eIen
Hans l,lijman
bestaat uit: 3lefan Kcrs'-anje,
l4argriet 5chö1s, Ton 3oelekouur

Ingrid van Juren.

v

In de vereniginq opereren diverse kommissies, zoals
jeugd, schoolkorfbal, pers en propaqanda, recreanten,
tl?rvoEfr verjaaidagen, evenementen, keuringen, o:Lei-
Cinqen, materialen, redacti,-- rt Haz=npeper, klubhuis,
die allen tot doel hebben de leden van de sek+-ie zoveel
mogelijk plezier te laten beleven in hun korfbalsportbe-
oe f ening.
De bestuursvergaderingen hebben om de 2 à 3 r,leken pleats-
qevonden, uaarbij het algemene beleid van de korfbalsek-
ti.e uerd uitgetrlerkt. tr zijn tuee, hoeuel niet duidelijk
te onderscheiCen stromingen uiaar te nerrren: a. sport be-
drijven gericht op sportieve prestaties, b. sport bedrij-
ven gericht op sportieve ontspanning, uelke beide groe-
pen zo goed mogelijk door de technische cornrnissie,
volgens deze normdn , rrlordt samenges teId.
Tijdens de viering van het 1-jarig bestaan kon het hoMerd-
ste lid uorden gehuldigd. '

De trainingen, die plaats vinden op het honkbaLveld, het
gravelveld en in de uinter in het Elshofcollege, uorden o.a.
verzorgd door: Peter Knollema, Piet Knotlema, Charles Dams,
Dick Korstanje, Evert van Beek, Henny Hurkens jr. en irJillem-
Anne SchöIs.
Diverse teams namen aan verschillende toernooien deel, iJaar-
bij een duidelijke groei te zien uas, b.v. een 1e plaats
voor het adspirantenteam bij het jeugdtoernooi DEïO in
r. indhoven.
De veruachtingen van het komende seizoen zijn r,.rat hoger
gespannen. Dit uJordt qevoed dor:r een aantal f eiten o. a.
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:--::=-- -= --=st-:1e:,ien die noq nooit het kcrfbllsrel
- - - -: ---=i -::r= ---Ír.: óo -.f ei'-.'.iieS llVef ln. le lfai--t,t
-:-- ,=- :---:-: rat :ieor oe C r.r',dst.ri jci ;ericht en. Je t.eams

-:_- z =aaen!esteld dat de '.ers: onli.jke ambifies het
r:=s: -":t. hun recht kornen.

-'l:;:ÀL

In het bestuur voncl eF 1r,:ijziging pl-rats.3e heer llieutlen-
huis t-rad af aIs sekretaris. Zijn pl-aats utr:rd ingenornen
d:or de heer C.Bellink, zodat het bgstuur er als vclgt
uit zl.et:
Y66r'7 i-t-ter 3 B. Ueilink
Selrretaris 3 C.Bellink
í:enningmeester : G. Franci:sen
Jeostr.sekretaris : J.9ellink.

Y Het, enige team van de sektie voetbalr dat uitkomt in de
hocfdk.l-asse, afdelinq I'lijmeqen Zaterdag-voetbalr' r:rag in
het afgelopen sei.zoen snrer,:en ven etn stijgende lijn
'in ri a nnoc{-:liocI9:.JU.

l: L:.rlC ean ceen enkt--l tcernooi deelr-'encnen.

llai I !-v::il

È,

lc 25 oktober 1978 ue rd de v. b. ir[ii-'vo'! onSeheven ti jdens
de,:i ljenene Vereaderinq en vci'-.de Ce oifliciël-e lo=tre-
r-rrn; tct de Hazenl<anp.
'l:t rantel leden b:cir,.r:g i-n s::rt.:i;i:er 197E2 74.
D= :rainin!en zijn op 15-A-r?t !íi!::rt in htt IIshofcol-
leq. en ue iden verzorgd do:, r J.ilol-iran, J.!ovenkanp en na
'-ecr-o november rJ'',,or ï. Thrr.lnr:sen.
l.n :c kcr-,::etiLte r;=rrj di:., 1,,1 :nc-an c,-cr 2 senierendai r: s-
--e:,ïs in c-o 3c l.tlassnr 2 --dsr'r.ri=n jon..nste?ms :n 1.

;is-e saclspil'ni-ent:i,ms. In jrnuari st:'rtt.en de trainincten
v or heren rekreanten o.1.v. T.Theuni:isen.
ir,.lerd Ceelgenomcn aan dir;erse r,,ricnrischap',elijke toer-
nloi en.

;ii(ïI v I T! I Ti riK0í,t,r I 55 I t

V:orjaar 1979 uerd de akiivi te iti:nlroi'inissie opqerictrt.
|lierin namen zittingi Ton Tl-reuni sen, scktie gynnasti:k t
later voorzi t-uer, Thea Dinqelhof f , bcheerskorrmissie,
Loes Casteleyn sel,,tie gymnastiek, Coby Sutmuller sektie
honkbal, "Jillem-Anne 5chö1s sei: t-ie korf bi-r1, l-lenk. Zrr.rrrtjes
s.-Lrtie voIleybaI, Ria Kersten, s kretaresSe.
5.ktres bedminton en voetb::1 lraddcn gecn vertegenuoordiqet.
!e eerste aktiviteit rrlas het evenementen-ueekend op 15 en
16 juni, rnede vcorbereid Cror Uim Ze,3ers en Ton Theunissen.
lit r..,eekend uas -eer r,esli:gd on vtlrtr herhalinq vatbaar.
lJr-.rlrts u:r:rden er stickr.:t's verl<ocht, vr-or de sekL,les gymna-
st,iek, honl bal, brdminton, kor:fbal r:n voll-eyb I.
)cze:tkl-i,,. haC nsq lr,oo sl-r,i:scs; qynnasi-iek, volieybitl en
bacJrinton q:ran,1e stickr-:rs nas volnend j;:ar verkopent
honk-en korfbrl zijn hi-er rt1 i;lee qestart.

rn vln Staveren

ns§flfl f, frfl fl fl nfi f, f, f, f, f, f,fl fl f,f,



/\t,Y P\nAS-t iÈir,

SPORTVERENIGING

,DE llazErlKAtP'r
JAARVERSLAG 1978 - L979.

Bestuur per 31-7-r79:

Voorzitter : Hr, A. Heymans,
Penningmeester : Hr. F. Beynon,

Secretaris : Hx. H. Jansen,

Techn.commissie : Hr. LJ. Zegers,

ÍYlevr. E. LJinkenius.

Leden : Hr. J. Eigenhuysen

[vlevr. H. Boone, zaalcommissaris

Ívlevr. [I, Backhaus, zaalcommissaris

Mevn. L. Casteleyn, zaalcommissaris

lvlevr. [d. SchmidL, zaa]-commissaris.

Bestuurmltaties:
Afgetreden per 30 juni 1979 trlevr. J. Beynon,

AIs nieurrle penningmeesLer Hr. F. Beynon,

a1s nieutre secretaris Hr, H. Jansen.

Leidinq:
tïej. R. Koppers, Íïevr. Ie Zegers, lvl. Schijf, trJ. Zegersr T. Theinussent

v R. Notenboom.

Invallenda leiding: lYlej. Verve, Ívlevr. Groenendijk.

Door een auto-ongeluk is wlej. R. Koppers het gehele jaar helaas ziek geueest.

Voor haar zijn ingevallen de dames: A. Dekkert

D. Versteeg,

B. v.d. Loght

en de Heer LJ. Zegers.

Ledem:

-
fledio 3l-?-r7o 6as het lar1enr6ylt.al ca. 900.

NIJMEGEN

Y



SPORTVERENIGING

,.oeH,^-ENKATP"

Turnlessen:

Het ledeanaantal is door de strenge uinter niet hoog gekomen en door het

ongelukvanlvlej.RitaKoppersbleeferter,reinigtijdoveromreklame
te maken.

Financ i een

De inkomsten ularen aanmer*,eIijk 1a9er dan vorig jaar'

Zie vorige Punt.

Administratie :

Er u:erden dib jaar 427 níeuwe leden aàflr-lEootTl€oo

Aan materiaal rrlerd voor 31 2'645153 aangeschaft'

De laatste aflossing aa't het Kl'iGU trrerd voldaan'

\/ero ard eri nqen:

Er ulerden dit jaar 12 vergaderingen gehouden. Ïn de vergadering van Juni

eerdafscheidgenomenVan[Ylevr.Beynon;meLhartelijkedankvoorht

=veleulerkdatzijvoordeHaeenkampeninhetbijzondervoordesektie
gym oP een zeer toeqeurijde manier heeft gedaan'

Hans Jansen.

NIJMEGEN

Y

Y



JPORTVERENIGING

/I HAZE]IKAMP''
NIJMEGEN

Nijmegen, aovealber 1979

Jaarverslag techn.konníssie over het jaar L9?8 - 1?79

rErDïNG : svmsroepen ' fi:iiïiï';::"":';":"::;ïui3, ,-r- opsevolsd
door R.Notenboom.
"E.Zegers voor I avond €rr o€B llrrro

turagroepen : Door ziekte is nej.R.Koppers het gehele jaar
vervangen door mej.À.Dekker, die een verfrissende
aaapak demonstreerde, Deay Verstegen, B.v.d.Logt
ea t'i. Zegers.

.TKTIVITEIfEN:

GYMGROEPEN :

B.TURN§N :

ji-fURNEN 
:

De aktiviteiten van de Sylngroepen waren gepland in
de laatste maandesan het seizoen : wedstriid begin-
nende jongens en meisjes, de onderlinge wedstrijdea
en -beperkte- deelname aan het aktivitei-tenweekead
van 1! en 16 juni.
up J.2 mei organiseerde de leidiug voor vier afgeladen
bussen een spelniddag in Beekbergear feesteLijk af-
gerond net een rit net de oude stoomtrein van Beek-
bereen naar Dieren.
In àe grote vakantie dedeu een zestigtal meisJes uee
aan de vIe-genparade van de Nijmeegse Vierdaagse.

Via de gradenwedstrliden ven Kring Gelderland
(Clarita Sloot tweede ) , de kring B-wedstrljden
(Clarita derde, de meisjes tweecie) en het invitatie
tournooi in sporthal l{eyhorst turnde de B-meisjes
zich enthoueiast naar het onderling klubkempioen-
schap, dat gewonnen rserd door Jeanette Verbeeten.
!rxirxrg;rrrprrxlrh!rxxgrrlxrrdsligrxgcrotgrr
Ge3-ukkig heeft de B-turngroep zich goed met de vervan-
gende leidiug kunnen redden en waren de nadelige
gevolgen i.v.trl. de ziekte van mej.R.Koppers nlet
a} te groot.
In de }ierfstvakautie trok de vo1taLllSe A-ploeg met
een aantal vrijwilligers voor eeu trainingsuÍtwisseLing
naar Stoke -on Trent. De afsLuitende wedstr:jd werd door
de i'{ijmeegse meisjes geworlnono
Het jaar-Lg?8 werè af6esloten met een driedubbele pr{s
b:j de keurgraad, Jasmin Hoogland en Ester Eurgers
r.ràrden resp. tweeoe ne eerete bq ce gradenwedstrijden
bij het verànigingskanpioenschap turnen werd de twaalfde
plaats behaald.
I,ionique Keaks en r-ririan iiigenhuysen nisten de kwalificatie
voor de jeugdinterland i{ederland - Ëngeland'



,'PORTVSRENIGING
/I IIAZIilKATP'

NIJMEGEN

Nijmegen, novenber 1979

---l--aiE:i : In 1979 werd'in de weristrijdcyclus krÍ-ng, provincie 1

voorwedstrijd en fÍna1e wcnd.{l aLs beste prestatie
geboekt :

:eis j es t/'m L2 jaar I de zesde plaats ia de landeli;ke finaLe
jeugdturnsters : i§icole lvinkenius levert een orgekende goede

p"""trtie d"tt ^et 
perfekt uitgevoerde

oefebingen Nederlands kampioeae sektie
wedstrljdeport te worden.

- turnstera : Deny Verstegen kout het verst en eiadigt
j.n de landel'qjke fiaale op de 16" plaats.

Veel ri-turusters aanen deel aan het i'tederlands (anpioenschap
eektie topsport, waarbij twee v:jfde en twee zesde plaatsea
werden behaald.
Voor i"ionique Kaaks en l.Ériau Eigenhuysen komt de beloaing
van het harde werken op het eind van het jaar . Beide
klassificerea zich voor de jeugdiuterlaad §1enje-i{ederland,
en beide zegden toe de uitnodiging van het IilSGV om deel
uit te gaan malcen van de natiopsfs ^.selektie op Papendal
to accepteren.

Tot slot werd Monigue Kaaks bij de onderLinge klubkampioen-
schappen de grote winnareo.

'd.Zegers



SPORTVERENIGING

,DI HIZIXI(ITF'
NIJMEGEN

Y Nijmegen,

JAi.ïmlSLAG SLllTlE :BA:D1'1IIII'CIT S.PCF-TfïI]:F.!I.TIC'11:[G Dï T{AZ1t']K-{T'P Sf,IzOil'l 1978 - 1979.

QrlQTTÍTTTTI)lgtJ: u u ala

i;'ffi begin van het seizoen d.:roeg Paul lecluse zijn secretariaatsr.uerk over
ean Ton van Eoudt, tenri j1 hij zel f het voorzittersschap op zich narn.
l,ou Pietersen uerd cornpetitieleider" 0p 6 roaart 1979 gaf rieze het bestuur te
kennen te rail-len aftred.en a1s eompetitieleid.er. ?eter Peters r,rerd. bereid. gevon-
den hem op te volgen. Paul Lecluse bed-ankte om studieredenen op het eind, van
het seizoen a1s voorzitter. rllr r,rerd nog geen 1id bereid gevonden de opengevallen
plaats in te nemen.
],EIDÏ}TG.
Ïfficob zette haar tr.reed.e jaar in a1s techniseh leidster, Bestuur en led.en
iraren niet tevred.en over haar werkzaarril:ed-en. 5r ging te rueinig activiteit en
initiatief van haar uj-t. Àan het eind van het seizoen roaakte zij plaa.t-q voor
een Lna"nnelijlce collega: Rob §otenboorn. Ileze gaat zich in het seizoen 1979-1980
meer met de competitiespelers bezig houden. Vooral- de conditietrainÍng krijgt
meer aandacht. Ikenals d.e ree:reatie- en conpetitietraining van onze jrmioren.
ACCOI'ïODATLIS.
I'Ie startten het seizoen rnet 16 l-eCen in st:o:rtha1 llengstCal en ongeveer 10 leden
in de nieurte accomorlatie: het fl-shofcol-1ege. ne sporthal llengstdal t*as binnen
een rnaand. voll-edig bezet: 110 ]ed-en. T",,rintig rvachtlijstled.en',:erd-en na l.lerstnis
arn deze groep toegevoegcl. Ioorclat slechts r:einig 1eden bedankten, uerd. hei
onstreeks februari te vol- en dit gaf rie no{ige problenen. I,/ancl-aa-r dat het
bestu-rr-r in het sei zoen '79-' 80 in dezen" rqat voorzichtiger te r,rerk gaat.
ilet flshofcollege d.aarentegen rarkte slechts langzaa^n 'bezet en Ís eigenlijk
het hele seizoen niet aan het rna":rimale aantal led-en van 6o ';e1:onen. Oorzaken
hicrvoor zi.jn'taarsehÍjn1-rjkr 1. onbe'<endheid rnet Ceze nj-eurve aceomodatíe, 2,
afi,rezigheid rran een kantine en Caard.oor ook van een stuk gezeli-ighe,i-d-,
C0l,i?l]t'ïTï:1.
Er llerd net 1 seniorentea::r ir-eelgenomen ailn r-i-e conpetitie in het district Centru:n
van d-e }I.TJ.R. en wel in de 4e klasse, afCeling 17. )e res.'r-]taten vielenr zcals
te I'e::.la.ehten t,ras, in het begin tegen. j-iet tearrr beëin<l-igd"e cle co;npetitie met
een eervol-le rrierde p1-a'.a,ts. :1r gaan J senioreïr-- en 1 ju:r.i.orentearn d-eelnemen
aan d.e conpetitie in het seizoen ,79-tq0.
rl N }]]Ï1) T]]TTÍnT YIvv-.iaiia.l)i.i a-LJa

@voorsenio]:en:f1l2,!O(conp.spe1-e::s:f1,2,io)en\roor
jnnioren: f 9Or-.
losrr§ë.
Jn okt. 1978 vonC een clubtoezn"rooi plaats t.B.v. lnet ZJ-jarig bestaan va.n r1,e

:eetie b:"d.ninton. ilet tradrtioncl.e iTa"rilcen v:ln llieu:regh.r:ntoernoor (21 en 22 aplil
1979) vond, hel-aas geen rloorgang, als gevolg van een te gering a.nlua1 inschrijvin-
€len.
VT.GA)P.T]"TG,n]
iiet sectiebestuur r.ergarl-erde d-it sei zoen vier maa.l. Vcor het eerst ne. enl<e1e jaren
vond rteer een algenene led,envergad-ering plaats op 19 feb. 1979. .De opkomst rras
slecht te noemen.
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Toch bi-ijft d-e ledenrrergaclering rroorlopig gehandhaafd". Zij is het middel
o:n d-e d-emocratieged-achte bi::nen een ver:eniging gestal-te te geven. llet zijn
inners d-e leden hÍaaraa,n een veïeniging haar bestda.nsrecht ontl-eent,

llet bestuur kiest, rrrat de komend.e jaren betreft, vooï een langzame-goei-politiek,
niet teveel- competitieteams, het aantal reereatiespelers in de hand hourl-en,
Ioe1 van deze strategie r..roet zijn: het opbou,rren van een harrle l<errr van 1eden.
i-Iet standpunt van het bestuu.r \roor ,..lat betreft het recreatief en het spelen
in competitieverhand is het vo1gende: d-e recreatiespeler b)-ijft voorop staan,
ter.,rijl- diegenen d,ie competitre vi1-'l-en spelen ook aan bod. rnoeten komen, maa,r

\, Cit nag nooit ten koste gaa.n van r,l-e recreatiespeler.

1^Iij hopen dat jn het seizoen 1979 - 1980 ook de ju:rioren d"e aa.ndacht zu1len
krijgen, die zij verd.ienen en rle afgeloten twee jaren hebben moeten ontberen.

l'ïijmegen, 21 au,gustus 1979.

'llon van Houdt,
secretaris.
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Ir-rl-ei,tjnu, : Adsprranten ka,irpioenj
[,upi1J-eil ryan si-art.
l'oernooieÍ-t _/crf. a1le t;ans, in l-,e t

5il-jarig i-tustaa;-i va,-t _re
L_llfi c;öle c,perrir:g veld lL_irni<el s teeLr.

ferst ds samenst,ellinr; van fret bestuur:
Voorzrtter : r.are] Jinqelhoff
Sek ret.:resse : Iete l.lenrlr j.ksen-bestrik; in nov. opgerrolg do,rr

llar i j ke va n Raa ijPennirrgnreester : Jan van de,/egte
Lr,edstri j dsekre taris : Toon Bosman
lvlat-eriael-i<ommissaris : Han tJasteleijn; in nov. opgevolgd door

Ledenbestand z 46 senioren ; tlim varr lJely
11 junioren )
1 9 adspiranten )
13 pupilJ-en )
1 9 peanut )
9 niet-spel-end )

Toe rnooi-e n

-

kader ,-ran het
Ha ze nkamp.

: Juniorerrtoernooi De Hazenkamg 9 april
1, TTT 3. De Hazenkanrp
2. UVU 4. Robur f58

Adspirantentoernooi De Hazenkamo
1. Giants 3. Nurenen

totaal z 117

4. De Hazenkanp 1

3. Geldrop
/+. UUV

6. BSCU 2.7. 
HCAIJ 2

'2. De Hazenkarrrp 4. UVV

Seniorentoernooi De Hazenl<antp
1. Geldrop 3. Zuidvogels

1 6 april

1 0 september

JVniorentoernooi L.N.D. [ïeppe1 10 september
1 . De Hazenkamp 3. Uitsmij t,ers

2. HSCN

2. Quick 2
3. Cuir 2
4" De Hazenkamp 2

2. L.N.D. 4. Robur r58

§eniorentoernooi Rohafo Caps 16/17 septenrber
1, Run 3. De Hazenkamp 1 S. Rohafo Caps 7. Roh. Caps II2. D.v.H. 4. uitsmijters 6. L.t!.D. g. Neerranrls Hoop
genior.e.ntoeFnooi-De Hazenkamp voor Haz . 2 en 3 ,,1 7 septerober1. De Hazenkamp Z 3. TTï
2- BSCU 4. Hazenkamp 3

Pupillenboernooi De Hazenkan: 24 september
'l . Cardinals
2, De Hazenkamp

I.v.m. officië1e openj-nq veld t inkel_steeq:
De Hazenkarnp 1 - Oud International-s:0-9; met ingebruikneming
van de nj-eutre geluidsinstal-latie, geschonken door het HoofrjbesLuur.

KompetitierSsultaten (eindstand per team) :

Distrikt tïidden Nedgrland : Hazenkamp 1

1. Zuidvogels 5. Sparta Animals2. Hazenkamp 1 A. llatdhakers
3. v.l-l .c. J. ESCA
4. Knickerbockers

Besgrire k-lpFse Distrikt wlidden Nederland : Hazenkamp 21. Robur |58 5. Zuidvógels Z



Fiayon llet Ir:sten
2e klas .llsTsriksrrrp 3

1. Uitsrnli;u"= 5.
2. rJ.:i.B. 6.
3. Robur 3

4. RUN 2

-lunioren I:
1, TTT
2. Lt5[i
3. De Hazenl<amp

Adspiranten A :
1. De Hazenkamp
2. TTT
3. Robur r58

Pupillen :
1. TTT
2. ESCA

3. L.N. Devils
4. De Hazenkamp

Hazenkarip 3
l,latchmakers 2

4. Fobur 1

5. Run
6. Uitsmijters

4. Run
5. Sparta Animals
6. ESCA

5. usB
6. Robur r58

7, Uitsmijters

Softbal : Ook dit jaar nog geen volledig team.
lvlisschien vofgend jaar ?
De training uras dit jaar in goede handen van Jan Koedam.

Peanut : Aangezien een aantal peanutleden zijn overgegaan naax
het pupillen-team, is de spoeling erg dun geuorden.
Uolgend seizoen zal de jeugdkommissie d.m.v. een
rrpeanut-happeningrr trachten nieuure leden aan te trekken.

Financiën

trij hadden in r7B helaas geen sponsor; uel uerden u,e door een donatie van
Aloys Cremers in staat gesteld groene jacks voor het'le team aan te schaffen.
0ud-papier aktie is op 22 juni beëindigd uregens slechte opbrengst.

Kas.kom$issrle
Zitting hebben voor dit jaar :- Hans van Velp, Ad Biemans, reserve Frangois v.Hal.
Jeuqdkommissie

Leden jeugdkommissie: P. van Ros.sum (opgevolgd door A. Urijaldenhoven),
Iete Hendriksen, Ted Seijnder, Lex UoLmeijer en tLJim Abels.

Peanutdag georgani.seerd in juli, doch door vakanties en
slechte uJeer is dit geen sukses geueest.
Verder heeft de jeugdkommissie meegeholpen met de
organisatie van diverse jeugdtoernooien"

Ireknuppe.I: Dit jaar uitgereikt aan het ADSPIRANTIN-team.
HuLde voor het behalen van het kampioenschap en dank aarr
coaeh Bosman voor zijn begeleiding.

Tot slot .... . .. ...
Adspirantenkamp Rayon het 0ostan, dit jaar in Nijmegen gehouden.
lLJas ondanks geringe opkomst zeer geslaagd.
Dank aan ons kader en aLlen die zieh hiervoor hebben ingezet.
Ons klubhuis heeft zeer zeker in een behoefte voorzien. BIiikt nu reecJs
te klein. Een frbeheerskommissiert uerd geinstalleerd: mevr. Thea t-tjngelhof f t
en de heren Jan Hendriksen, Jan van de Vegte en Han f,asteleiin. Deze vier
behaalden het diploma Cafébedrijf van de Stichting Vakonderrrrijs Horeca-
bedrijf. Een uoord van dank aan het ttbar-personeelr', bij rrlie ue nooit,
tevergeefs aanklopten.

Nijmegen, april 1979,
Iï. v. Raay-v . Strien,
sek.Tgesse.
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t) Aj.,le;eeen. Ie sektie korfbal van s.v. de iiazenkamp heeft in d.e korte tijd van
haar besta-an zídn genanifesteerd. als een 'rereniginrg liaar alle led.en, naa.r
.3elang hr:n persconlijke instelling, een goed. thuis ku:rnen vinC.en. Een bewijs
h.iervan kan gezien t*ord.en in het feit C-at zij iijCens.d.e viering van i:aar
l-jarig bestaan op 1 rnei r9T9 lnaar honderd,ste lid kon huldigpn. Àan de basis
rrall tleze siorcachti,ge ontwikkelingl kan gerust gesteLd. r+ord.en, 1ag de errraring
en )arndigheid va^n d.e gehele s.v. d.e Hazenkamp, die inners juisi haar lg-jarlg
bestaan ge'rierd. had.
Yele ;eoeilijke zakenr zoals Cie altijd bij het starten van een nieuwe
vereniging ovenloraen d.ienen te worC.en, zijn opgelost d.ankzij d.eze erra^ren
iïensen, l'Iaarvoor d.oor vele personen en instelli-ngen bijzond.ere laaràering
uitgesproken Ís.
I= 1r6gen in d.e nabije toekonst nog enkele belangrijke zaken te regeien, zoals
o"a. het ss.n]enstellen va.n 11 tea^rns d.ie il d.e micro-competitie gaan spe]_en ea
d-e al$er'tene siiuatie t.a.v. aceoinodatie op d,e veld.en.

2) .?_p.S!r=. Eet bestuur

-\ ^,, .ygï1ij-g§. ?i;íans d-e ledenvergadering is C.oor d.e leden
sanengestel,l inet c1e volgenue leC.en;

:.t-i.: Ían iiorst:.nje (voc:2" )
jar,::y irntjer-I.,r:o1l-ena (secr. ), Ila.rpst rea"t, ZZ

q
r:1I:Jiel DCI1OJ.S

'-to.-: S o 
= 

t ci:o',.r.',,1

ilob nu llee
À1-s -r.r.e,lslrij.c.s.ecreiales.?e fnngeert rn.3rid van Drren, csardasstrae.t ]0.
Ycr:ier zijn i.e volgpn3e co:rilissies benand:

q:ncnm<*o] À.

Yoc:rziiter
Sec:etaris '

Pe oningneeste:cesse

Yice-voorz i iter
llid,
T;.tLr1{l

- Jeu;rd.

- SchooLl:orfbal

- lcrs en -c::cna.lenCa

^- i.ira-or-J-a-

Yeryc;e::

\iar-irrr.Àr:roa

rvercl tijdens de leCenvergad.eríng op 20 jr:ni a1s vo13t

Jan Schöl-s, AlCenhof j0-10
Frans v.d" i{eijd.en, }teijhorst Zg-17

Jet Slot-l{itte, Fahrenheitstra.at {{
nick liorstanje, I,ieijhorst 2g-j5
iieke i'/i11ene-ida6elen, t1e Kluijskanp l-146
i{ans lIijnan, i,ieezenhof 68-40

een Tech::ische Co::r:.rissie

- L\renenenten

- ?Jorrrinm-

- 0ll-eidinqen*
- iTa.terialen

- 8gd.+_c!À9 't Ha,zence?er
%

- Klubhuis
../2
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4) li!:.af"+lifuq rlorden verzorgd. cioori

I;ter Iftroll-ena, Pie-L Lrroll-ei:a, Charles nams, n:-ck }iorstanje, L\rert van Beek,
l{::rury }ir.trkens jr" en rjillan-:!:ne SchöIs, terrvijl zij dcor d.iverse and.ere l-ec1en

:-;cster,rnd. of bij ve.rhin,Jeren veryan:en r.rorCen.

re t:'ainin3ea vinàen op het gravelveld. p1-aats voor tLe senioren en jr-inioren,
tirrr'ij-i1 d,e pupiilen en a,spiranten nornaliter op het honlcbalveld. ge"i;rai3d iyo::ij.eu..

rle i';init-'rtrainin;en ,rind.en in d.e grote zaa"l van het lr,l-shofcoll-e,ge plaats.
)e d.iverse tea,ng hebben zoi+el aan hei ei-nd van hetseizoel 7e/79 al-s voor d.e s-'cart
van ]ret seizoen 79/eO a,an verschiliende toernooien deal-genonen waarbij duiiielijk
tl-e Sroei ,/a.n deze nieuwe korfbalspelers in hun spel r.las waar te neaen.
I':c'n'*-u.ilelijk r,'oorbeeld. nas een ddrste plaats voor het asoirantenteau iijdens het
jeu.a:iLoernooi bij JITO in Eincrhoven.

in C-e veiticoro-oeilitie van het seizoen 78/79 r/,aren nog geen ereplaatsen voor onze
tearrs r're63e1egd., Joch in de nicro-conpeti'iie 7S/79 zijn al- mooi.e resultaten
be .1ra.alC,

i]e \.'er""'rachiinrjen van d.e }<omend.e conpetities zijn ."+at ho;pr gespannen. i)i t l,.ordt

Sevoed doo:: een aantal feiten o.à. d"oorci.at d.e meesie 1eclen il.ie nog nooit het
I:crfbals*oel. becefend. iiad,fen, reeds aardige presiaties leyeren. -rle trainingen
zija r'et n33r op de i';ed-strijcien gerieht en c1e teans z-ljn zo sanengestell d.at d.e

persc,:nlijke ailbi-i;ies het nreesi tot hur recht konen,

:gl$.r+.Idfl[. i'ijtlens de bestiru-rsvergarteringen, clie -bijdens iret seizoen o,ï cl-e

2 à 1 r'rel<en pla.aisviniien, irerrJ. l:e't, alg.enene beleid. 'r,.rr:: onze korfbalsektie
trrLí'.e'+erkt. lda ee4 vo1 seizoen conpetitiespelen en toerncoien heeft het besttrur
zicr'r een beeld kwrren voria"n hoe cnze vereniging zich wi1 nanifesteren.
i')r zijn t'r/ee1 ]r-ce.r';e]-niet ,h*.ir1el-iril< van e.lkaar t_e onclersche:l-d-eq, stronring€o rr,eàr
_!: _na--- 

"ue fr\,r-iuit t

a) Spori b-^d.rijven gericht op sportieve prestaties.
., \ .,b/ 51.crt bedrijrren gericht op sportieve ontsnar,ning.
,)e eerste Íl-roep tuorclt gestinuleercl via, r1e Technische Co:nÍssie d.oor gerichte
lr:aining, e:;ira trailing en cicor verjo::gin3 in cle groep.
,-'a rïr'reecie Jroap r,rorc1t via. de Technische Co.:uris;ie begeleid cioor het sanenstellezl
vr,n tea;ns net r;lansen die t'goed. net elkaar op kluuten sehieientt zonder de

s:-urhorigheitL van ae hele ''rereniging uit het r:o3 te varliez€rtrysr'zslfs-l:rekend..
ll: jeu.3r1 l.rorrj.'b be3e1e'id rloor d.* jeugd.conrarissie.

Ín iie vereni;iug ope:reren diverse conmissies d.ie allentot cioel hebben all.e
iccie;r van onze se]<tie zoveel no.";e1ij]< piezie:: te Iaten beleven i:r hun korfbal-
siror tboo:f ening.

Saptember 1979,

Ibans y"d. Ileijcien, secretaris sekiie korfbal.

c\

() 
,t
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18 september r78

Oriënterencl gesprek tussen het bestuur van de sektie korfbal
va.n lle llazenka^np en d.e heer J. Fikkert, d.irecteur van de Nijmeegse

Sportstichting.
Tijdens deze bespreking zijn enkele gegevens uitgewisseld., standpunten uiteen-
gezet en zijn d.e situaties van za.Len en speelvelden, vooral voor de toekomst,

in d.it zeer verhelderende gesprek aan de orde geweest.

25 september.rT9

Aanvrage aa^n d.e bond voor ind.eling va"n het Je seni-orentea,m in d.e micro.
Omdat het led.ental zo onvoorzien gegroeid. r,ras, uas het nood.zakelijk

een Je seniorenteam Ín d.e mierocompetitie te laten meesl»Ien.

28 septenber r7B

3esàx:rsvergad.ering sektie korfbal De l{azenka^mp §arnen met d.e trainer
d.e heer Jan de 3ock.

Yan deze \rergadering zijn geen notulen gemaakt, daa,r het gesprek een

oriënterenct karakter had en er geen besluiten zijn genomen.

10 oktober r78

Sesturrsvergad.eri.:ag sektie korfbal De Hazenka^np;

de vol.gende punten werden o.a. behand.eld:

- Àlle EenÍorenleden word.en uitgenocligd. om op 12-10 en 2)-lO bijeen te komen

en zelf d.e d.iverse teams voor d.e micro Bar[en te stelIen. '

- I'{ef. Ingfid v. Duren en de heer Hans Nijman word.en uitgenoiligÈ in het
gektiebestuur zittiag te komen nerlen.

- Àa^nkontliging 60e IiA.
24 oktober r78

Sestuuxsvergaderi:rg sektie korfbaL De Hazenkamp.

!6arin oader meer d.e volgend.e punten:

- l'tej. Ingrid v. Duren en de heer ïIans Nijman aarlaard.en hwr bestur:rsfunctie
net hoofcltaken resp. weclstrijd.secretaresse en opleidingsÍ\nctionaris.

- Voor z,aab*achttPr:ncties zijn onze vereniging 6 wed,strijdclagen toegenezen.

- Vaststellen feestavond op 27 oktober.
Segin ngvember

Dertle team in d.e mÍcro.

I:r eerste instantie wÉLs er geen mogelijkheid meex, Eraar na zéér vee! moeite,

eenclrachtig samenv*erken en enorme inzet, is het de heren Roel Bosnann en

Dick Korstanje toch geldct dit ]e team in de micro te laten uitkomen.

1ï ggvembei 17§

Vergad.zring 4 Nijmeegse korfbaÀverenigingen Ín het klubhuie van Keizer Karel.

Tijdens deze vergadering werden d.e volgend.e afspraken genaakt:

- gpriehten van een pers- en propagandacommissier samengesteld uit leden van d.e

4 Nijureegse verenigi.ngen.



- GezanerÈijke schoolkorfbalcornmissie.

- Coörd.inatie t.a.v. materialensrrbsid.ie.
14 november r7B

Sestuursvergadering eektÍe korfbal De Hazenka,np.

Tljdens tle vergad.ering werden o.è. d.€ volgende grnten behandeld:

- Kontakten tussen cle d Nijmeegse korfbalverenigingen.

- Schoolkorfbal wellicht in het najaar 1979 en dan met goede coördinatie tussen
de d Nijmeegse korfbalverenigingen en d.e Nijmeegse sportstichting.

- Opleiclingpn \raJr jeugdtrainers via À80 kursussen.

- Clain t.&.v. korÍba1ve}d.en op het nog aa"n te leggen sportcomplex op Lind.enholt.

- Coaches en/of begeleid.ers valr de teams.

- Ertra trainingeuren o.a. op Kind.erdorp ttNeerbosch,'.

- Onclerhoud. roaterialen.
17 november r78

-

KorfbalverenÍging Noviomagun heeft spontaan aa^ngebod.en om op hr:n trainingsavond
enkele micro-oefenwedstriJd.en tussen enkele van haar teams en tea.uns van
De Eazenka.mp te spelen.
27 november r78

Sestuursvergattering sektie korfbal De Hazenlca^mp.

Punten hiemlt zljn:
Behaadeltng van d.e enqu8te, gekoppeLd. aa^n het "filosofie-str:k" van Jan SchöIs,
Ba,nen net Lieke Willene en Stefan Korsta^njer die de resultaten va^n d.eze

enquëte ver-r,rerkt hebben.

- Pers- en propagandacomissie van d.e { Nijneepe korfbalveienigingen.
Lieke l{ÍIleme zal, hierin }e itrazenkanp vertegenwoordigen,

- Kind.erd.orp Í'Neerboschrf . Ton Soetekouw en Stefan Korstanje hebben zich
bereid verkla,ard ttraar trainingen te gaan vetzorgen.

- 0p1eld.in$en: van onze vereniging gaarL 4 mensen d.e A30-kursus en 2 mensen

öe schej.dsrechterskursus volgEn.
IJ d.ecenber r78
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Sestuursvergad.ering sektie korfbal De llazankamp.

Selangrijke punten die in deze vergad.ering werd.en besproken Laren3

- Organiseren van een gesprekeavond. over t,filosofie-stukrt van Jan Sch6ls
op 12 januari.

- À83nda voor de konende vergad.erÍng { Nijneegse korÍtalverenigingen op 15 jarruari.
- Stencilnachine om onze kra.nt te copiëren.

- Gesprek d.at Dick Korstanje zal hebben met rhea en Jan de Bock,
3 -ianuari t79
H

Sestuursvergad.ering sektie korfbal De l{azenkamp.

Met o.&. de volgende pmten:

- Yers}ag van het gesprek tussen Dick Korstanje en fhea en Jan de Bock.

- Aspirantenploeg Ln d.e 2e heLft v.d. veldconpetilie.



- Overeenkomst, t.B.v. training in d.e

net het hoofd. varl d.e school, de heer

- 0rgamisatie ofterrel d.e behoefte aa.n

cornmisgies.

Iq .'ianuari rÍ,
2e YergaderJng net de { NÍjneegse korfbalverenigingen, ditnaal in het
klubhuie Yan Ie Hazenka.mp.

De volgend.e zaken ziJn beha.ndeld:

- Totsta,ndkonlng van een gezamenlijke Pers- en propaga.nd.acommlssie.

- Sa^rnenstellen \ran een schoolkorfbalconnlssie.

- Gesprek dat cle 4 resp. voorzitters zullen voeren net de directer:r van d.e

Nijneegse Sportstichting, d.e heer J. FÍkkert.

- Eet op elkaar afstemen van de ploegopgave voor d.e volgende micro-competitÍe.

- Trachten ga,men te
17 .ia^nuarí 179

-

werken tussen d.e jeugd.conmissj.es van d.e { verenigi-ngen.

Sestuursvergad.ering sektie korfbal ne Hazenkamp.

In tleze vergadering lana^men d.e volgend.e punten aan de ord.e:

- thainingen op LindentroLt (t<inderaorp) starten op 1 febnrari.

- Sespreken vaÍr tle resultaten van d.e vergadering net d.e { Nijmeegse korftal-
verenigingen.

- fuief naar cle Sportstichting t.&rv. claim op korfbalveld.en in Lindenholt.

- fraiaingen en verroer voor training.
- Definitief besluit tot aarnlrage voor een aspirantentea.m in de 2e helft

rran d.e neld.competitie.

- Agenda sa,nenstellen voor de komende algernene led.envergad.ering va,n d.e

sektie korfbal va.n sportvereniging Ie Hazenhanp op 26 ja"nuari ,79.

opgesteld.; 21 januatí 1979,
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. Jaarver.g-Iag sectie Volle.ybql van S.V.rte ilirz"errilaunrr rrver heb s-eizcsrr_] ll i-,:l-lU!L

AJ-lereerst willen wi.j 61raa;i ingaa.n op rle pt'oblemen vÉln rt l.aetste half' jaar

wat betreft tt secre'Lariaa.'t.

Ha.lverwege het seizoen is It secreta.r:iÖitt rloor onderqetekenden overtenr)rnen.

Beide hadden we hierin weinig ervaril-rg zod-lr,t rt niet;rllemaaL evr:rt r.oepel ve:r'-

lopen is. Hier willen we dan ook gra.,r,g l-'egrrI) voor vragen.

Van lt eerste half jaa.r kunnen wij heLa;ts lr.een nauwl'reuri-i{ vers,la.l ,iot:n tna;lr

rned.e a,an d.e hand. van oude jaarversla,'rcn zuIIen we tt .boch pr'.lireren.

ln dit jaal hebben de nodige tra,j-nerswisselirtgert pla.abr:qr.:vonrlolr' iJe bel;l,nrT-

ri,jkste vera,ndering vond 1rI:xrts op '1 2-l-rft(i Loen'l',rtt T'herrnisr:c,n ll, le tr"litr--

ingen van liob Nooteboon heeft overrqení)rner).

Bij rleze willen wij graag aIle anilere tra.lnersi k'srla.nken die $le(le door hlrn

i-nzet de trainingsavonden mogeli jk ltebberl gern;li),kt

De trainingen zijn weer gestart in,1tr'slrsltus 1)l) tn It ItllsLLoÍ'r:'11 Jt-'ge en de

spr:rtzaal in Hatert; rt aantal f eden bedroeg toen ongeveer '.)U leden.

Aan d"e competitie werd d@elgenomen door 2 senioren dames teams, 1 dames

junioren en t heren ju,nioren team, 2 aspirant'en meisjes en 1 a,spiranten

jongens team. Voor zover nu te bekijken zi.jn de resultaten zeker niet onbe-

vred igend,.

Qok clit jaa.r zijn er r^reer cleelnemersi geweest voor de scheldsreohterscrrrsus

wat onsj 5 nieuwe scheid.srechters lleeí't opgeleverd.

Het sectiebestuur heeft d.it jaar 11 rnaaL verga.clerd. Ook werden tie vergnder-

ingen van de NeVoBo bi.Jgewoond. i'eter Kokke ireeft:lls afplevaardrrld,d tle ver-

gaderingGn van het Hoofd Bestuur bijllewoond en Jan ten Dam heef"b a.Ls afige-

vaarrligede de vergaderingen van de evenementencommisie bijgewoontt.

De overige secretariaatswerkzaamheden zoals corresfnclentie, .l.edenadministratie,

insclrijvingen NeVoBo, aanvragen keurin5.;en, verzorging kopij chibbladr tele-

fonisch en inondef íngen contacten met and.ere vereniilingen en lnste.l lingen,

hebben wij getracht zo goed mogelijk uit te voeren dan wel voort te zetten.

lÍar jo Cas te Í -in
i ':r; l.a .l ansseu



JAAR\IERSIAG SECRETARII.AT S.V.,,HAZENKAMP
SECTIE VOIIEYBAI OVER HET I/'ERENÏGINGS,
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De vorige_algemene_-vergad.ering vond. plaats op 25_10_197g i.v.m.de toetreding van v.v.fuimavo tot s.v:Hazenkahp.-
De trainingen startten op 16-g-Tg 1n het Elshofcollege.De competitie !egon_ln sèptember; deeigenomen werd door 2 senioren-d.amesteams in de-rrïe k1a-sse, 2 ósp:.ràíten iónÀenÀtàr*, en4 aspiranten me j-s jesteams.
?g trainingen van meisjes Mimavo 5 werden verzorgd. door J.polman,
9i: van. jongens ?sp. L-en 2 en meis;es asp. 3 en 4 doorJ-Boven\"ryp. De d.ames senioren werd.ón tot med.io novembergetraind" door J.polman, d.aarna door T.Teunlssen.Tezelfd'er tijd-werd-1.g. tralningstljà verlengd. met een half uurper week, waardoor de óontributié weio verhoo§d tot f.lz;-:.
Aantal leden in september 19Tg t T4
rn het najaar werd een kerstkaartenaktie gehouden.
0p 25 oktober l97B werd. de v.B.rfMimavort gpgeheven tijdens dealgernene vergadering en volgd.e de officiëië toeireding tot
Hazenkamp.

P1"gI"g-verq_?derlngen van Nevobo werden bijgewoo,nd:11-10-?8: DSW-DSA-vergaderlng t H,zwatt jes en J.polmane-12-78: DSJ-vergadeilng : nlet bijgewoond.mei 179 : DSW-vergaderin§ : H. Zwart jés en p.Kokke.
De diverse vergaderingen van het hoofd.bestuur van rtHazenkamprr
werden bijgewoond door P.Kokker.die op 37 oktober werd geÈoàer, totafgevaardigde van het seetiebestuur. -

H.Zwartjes trad toe tot de evenementencommissie van Hazenkamp.
Het sectlebestuur kwam 4 x bljeen in een vergadering.
Tl januari _.startten de trainingen voor heren recreanten op dedlnsdagavond in Malvert 33e stràat o.1.v. T.Teunissen.
Ïn maart werden 2 d.eelnemers opgegeven voor d.e scheidsrechters-cursus. Beide kandldaten behaalden het dlploma.
Er werd deelgenomen aan diverse vriendschappelijke toernooien.
Uitslagen competltle J-978/L9792 reed.s vermel-d. 1n het elubbladvan augustus 179. 

.

Het secretariaat verzorgde de comespond.entie (o.a. met Nevobo,
§+l*-._sportstichting), de ledenadmlnlstratie, de inschrljvingen'
b_ij Nevgbo, d"e aanvra€en voor keuringen, de kopij voor Éet
clubblad en het informatieboekje en àt tret andèró type- en
stencllwerk, daarin bijgestaan door een der and,ere Èéstuursleden.
Ook de telefonische contacten met instel3-ingen, vereniglngen enleden werden onderho.uden door het secretariàat.

Ni jrnegen, 27 augustus 1979,

J.Po1man, secr.


