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Jaarver§1gq_v.a.n }et _seizoen. f 979 --. J.980

iJoof dbestuur
Dit seizoen kan uorden beschour.ud a1s een seizoen van konsolidatie, vooral
nu onze vereniging zes sek Lies omvatte en tuee leiders fulltime in diensl
had.
Het bestuur tuerd gekonfronteerd rnet het rejeds eerder aangekondigde vertrek
van onze voorzitter, de heer l"ian [ranken. De vacature die hierdoor ontstond,
uerd helaas niet vervuld. In het algetneen kan gesteld urorcien, dat het steeds
rnoeilijker r,:ordt om kandicjat,ggguvoor een besluurlijke flunk i.ie te vinden. tlot<
in diverse sekties kampt nenihït problee,r en verschillende bestuursfunkties
z'rjn dan ook reeds geciurende geruime tijd niet, vervuld.
in het bestuurlijke vlak uerden in dit seizoen heeL rr.rat vergaderingen geuijd
aan de bouu van ons nieurr;e kl-ubhuis opruJinkelsleeg. Nadat het oorspronkelíjke
plan als te duur nioest rriorden afgeuezi,nr ularen aan het einde van ireb sei--
zocn al-Ie bouutechnische en financiëie plannen voor een klubi'ruis van beschei-
dener opzet, gereed, zodat na ce zomervakanties inet de bourrr zou kunnen uorden
begonnen.
0p het, sportkorrplex irJinkelsteeg tuerden uij gekonfronteerd met het f eitn dat,
deze akkommodatie te klein tuerd voor onze aktiviteiten aldaar en dat uit-
breiding van het komplex niet mogelijk is. f en en ander had tot gevo.Ig rlat
de sektie Korfbal genoodzaakt ulerd uit te zien naar speelrnogelijkheden elders;
men streeft ernaar cieze in de toekomst te vinden in Li-ndenhol-t.
l-iet bestuur bleel ongeulijzÍgd en zag er aan het eind van het seizoen als
vol9t uit:

voorzitter -
secretaris -
penningme es ter
badminton
gymnastiek -
honkbal
korfbal
voetbal
vo1leybaI

vacant
Piet van Staveren

- Simon Kersten
ïon van Houdt
lrlim Zegers
Karel- Dingelhofl'
Frens van der Heyden
Gerard Irancissen
Peter Kokke

B-ad$i!to!
- Bestuur: het voorzitterschilp bleef dit j aar vacant. l-iet bestuur uerrJ vei-
sterkt nret een nieuuie penningneester, Hans Kersten.

- Leiding: ie hooldleirJinE r.las in handen van ilob l',lotenbooiri. Deze behaaLde in
juni lret diplorna badmintonoefenrneest,er-ii. Uoor de i<ompetitiespelers uerden

turee trainers aangetrokken, n..l-. PauI Lriill-enrs en Jerry de Fretesl aan het
eind van seizoen namen beicien echter afscheid.

- Akkotnmodaties en Ledenaanial: gebruii,< uierd geinaakt van de sporthal llengst,dal
door 135 leden en sportzaal flshofcollege cjoor 65 leden.
Totaal aantal leden: 2C0.

- Kompetitie; er uerd iiiet 3 seniorenteams deelgenoÍrien aan de i<ornpet,itie in
het Distrikt Centrum van de N.B.B. en ueL in de 4e klasse. llet 1c team ein-.
digde in de rniddenmoot, het 2e op de laatste en het 3e op de één na l-aatste
plaats. Eén juniorenteam kuram uit in de jcrngenskoriipetitie en einriigde op de
4e plaats.

- Toernooien: 0p 20 april vond sinds jaren iret eerste klubLoernooi pl.aats en
uel met succES.

- Uergaderingen: Het best,uur vergaderde zeer sporaciisch; dit uerri opgevanqen
cjoor veeivuldig ini'orrleel l<ontiikt. ln maart vcnd een algeitierie ledenvergacie-
ring plaat,s, uielke slecht bezocht uerd, en in mei een koirpetilievergadering.

- Toekotnstbeleid: i-let bestuur is van r;ening, iat aan de l<u:,ntitatieve groei
van de sektie een eincje is gekoi,ien, zouei u.rat betreit kornpetitie- als re-
creatiei badminton.
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IJe [<onrende ; aren j.s ecirter een kirlalita.b,ieve verbeterinq van het speipeii
geiroEen. Zij s'ureef i vooris na.ir een nog L:e tere begeleidii-rg van de recroa.-
tiespelers en j-n hei brizonder van cje jeugd.

Gvmnas ti._ek

- Eestuur: De nieuue secretaris l-l . Jansen i<oii;t aI sneJ- tijci te i.lolL; na een
vacanie periode t:ordt itei secretariaat, overgenoiilcn iloor ile hcer iri. iloi,r.
.,.Heyrians treecj t af als voorzitter, f,.lreusers uJorult bestuurei-ici .

- Leiding: Ton -i eunissen en iloc lrloienboorl verzorgen aile oyr:i I essen, nadai
irevr. f . Zegers vrijuilJ-ig is gestopt me'L lraar l-essen. Iliöa Koppers l<omt
na haar ongeverl een hali jaar teL--ug, uaarna i'iarleen Houter en r-;eny r.rer-
steEen haar r.,ler[< overneinen. u]ir;i Zegers b1;jit hooidtrainer van de A-se]ektie.

- ile l-esbezet,ting schoi;rnelt tus-qen 900 en 950 leden; dit b]]jkt, í.inancieei
gezien te Iaag. lJe begroie kontributie irordt niet gehaa j-d, voor de trrleede
opeenvolgende maaf lijdt de sel.<tie verj.ies.

iiktivit'eiten: Deze bestonclen voor de gyrngrDepLrn uii: een crie<arrp sprinqen,
ueCstrijden voor beginnencie jongens en nieis jes, het onderlinEe klubkai-,pioen--
schap en deelnarne aan de demonstratie op 2 rrei en cje vlr:g,2enparacje op 14
juJ-i in hei Go if ert,stadion.
uoor de,l-burnsters ualer: er Eraden-, spring- en l<rinquedst,n'ijden, het
onderiinge klub[<anipioenschap en deelnane aan de dertronstraties op 2 rnei
en 14 juli.
iie C-turnsters narJen sleclrts deel aan cie Grand-Frix ioernooien en het
liederlands kiiinpioenschap.
De progressi:e, ciie de li-groep aI vele jaren llent, uerd ook dit jaar voort-
gezet. fen overulinning rrleri i:elraald olr onze Ingelse Ecsten uit Stoke or"i
i rent,, cie i'rÍesland cup uerd geuonnen en cje Hazenkamp irrerd uitgeroepen t,ot
se 2e verenigi.ng van I'lederland.
In samenuerking met de zusierverenigingen Oranje 3l-aurrr en Sparta u.lerd met
§ucc,,s het ScholLen's Turnevenenent '1 980 georganiseercj in de Cent,ale Sport-
ha1.
i(lubkarnpioene uerd l'lonique i(aaks. Sij de iJederlandse karrpioenschappen uerden
Urlda van leusichem kampioene in de kl;isse 3b en liicole ul-inl<enius karnpioer-re
in de D-l'tjn. Jeze laatste aksepteerde oo[< he t verzoek orn Ceel uit te gaan
riiaken van de nationele sel-ectie op papendal.

K.oIf b.aÀ

- Bestuure Sincjs 14 mei is het bestuur als volgt sarnengesteld:
voorzitter - Jan Schöls
penningmeesteresse iet, Slot
secretaris i rans van c er l-leyd en
leden iJtto Bor, Frans uill_ems, paul i'iart,en en Chris llof's.
len hooidtaak die het bestuur zich gesteld heeft, is het zo snel niogelijk
vereilenen van de schuld aan het Hoofldbestuur, b. v. in een l-'rjdsbestek van
2 à 3 jaren.
llet bestuur uerd bijgestaan door een jeuEdxor;imissie, een uedstrijdsecreta-
riaat en een op korfbaltechnisch gebied autonoom uerkende Technische Kommis-
sie.

- Leiding: De training van pupillen en aspi-ranten uordt verzorgd vanuit de
Jeugdkommissie. Deze kommissie beschikt over een aantal trainers, die in
het afgelopen seizoen hun diploma Jeugdtrai-ner behaald hebben.
De t,raining van de eerste trainingsgroep is in handen van Ad van Heumen
en dit meL succes, die van de tuleede trainingsgroep en van de juniorenqroap
heeft zich minder goed ontr,likkeld. [nkeIe trainers die hiervoor uitstekend
geschikt uaren, uilden deze taak niet op zich nemen.
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=i l'--en,.o!t oaan 4 senioren-r 1 junioren-, 3 aspiranten- en 1

==- aaa ae mikrokompetitie deelnemen.

:l.i:-s--: -:;::-.cei.e aandacht za1 geschonken moelen Llorden aan:
- ::=:':-:::u,.t.
-: -=- :-i; s3i']eidsrechiers.
. : : 

= 
-,=::Í-,g speel-en trainingsmogelÍ jkiieden i.n iiindeldcrp Neerbosch.

'-= -=-en.g-ng zal zich concentreren op Lindenholt.

:=::=].

- - a{:iviteiten van deze sel<tie uraren ook dit jaar ueer konstant. Drie
s = ers zijn naar elders vertrokl<en en tt ,le n.ieur're Leden hebben zich 9e-
:=idr Het lodenaantal bedraagt thans 22. Aan de kompetitie uerd deelgenomen

;:i 1 ej-ftal en het spelpei.l van dit elftal is duidelijk in opgaande lijn.
Tevens is het elftal een stuk verjongd. Irv.o. uítbreiding van de aktivitei-
ten van de zustervereniqinQ N.D.T. r,ras het niet meer mogelijk om vaÍr hun

speelveld gebruik te maken. Daarom uerd overgegaan naar de ai<komodatie van

St. Jan.

!j1}!#]..
Bestuur: Halverr.leqe het seizoen uerd het sekretariaat ovelgenomen door Paufa
Janssen en ['1arjo Casteleijfl. Doordat beiden ueinig ervaring hadden, j-s deze

overgang uat st,roef verfopen. Het sekLiebestuur heeft, 11 x vergaderd.

Leiding* ni-t jaar hebben diverse trainers-utisselingen plaatsgevonden. Vanaf

1Z--Z-19É0 heeft, ïon Teunissen a1le trainingen overgenomen van Rob Notenboom.

De trainingen vonden plaats in Het ifshofcol-lege en in de sportEaal Hatert'

-- Kompetitie: Hieraan ulerd deef genBrÍren dcor 2 damesiearns senl'-oremr '1 danesteam
juniorenr l herenteam juni.rrrenr 2 meisjesteams adspiranten en 1 adspiranten-
team jongens. gver het algemeen uraren de resuliaten niet onbevredigend.

iran het begin van de kompetitie bedroeg het aantal leden: 90. Ook dit jaar is
er u1eer deéIgenornen aan de scheidsrechterskursus van de NeVoBo, tliat 5 gedi-
plomeerd i sclreidsrechters heeft opqeleverd.

Sf-gryg.
Het Hoofdbestuur en de verschi-llend . sekties uerden ook dit seizoen ueer bj-j-
.;estaan door diverse koinmissies t.t .! 5]ggll1f§ts-elrmi""i"., die harar aktivitei-
ten aan het einde van het seizoen bekroond zag met de s;art van de bouu van

hetnieuuek1ubhui".@,dezekommissier,uasditjaarspl-
ci ,al al<tief met aktiès- om de bour,l van het klubhuis financieel rond te l<rijgen.
0.d. i Grote Klubal<tie en Stickeral.<tie. nqÉg..tiSfomgissie. ; Na zich vele jaren
voor deze kommissie te hei:ben ingezet, hebben aan hel eind van he'u seizoen
bedankt tïarijke uan Raay en lef tL]inl<enius.

De Ledenadminisiratie voor Hoofdbestuur en de sekties gymnastiekr badminton,
korfbal en voleybal uierd ook dit, seizoen ueeb gehee.l- verzorgd door Ria Kersten.

Piet van Staveren
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(saneng;esteld door',i.Ze3ers)

;jestuurl r.ik: De ni-euwe sel;reti.;ris H.Jansen komt i.v.ln. zqn zaak al snel
ti"ld te kort vocr de sekretariaatsi^iericzu,rmheden. ïla een vakante periode
geeft dhr.i'.l.ijorn te kennen nt.i.v. het nieuvre l.eizoen dit r,rerL; te zull en
behartigen. !e heer .'. riejrmans treecit .f aIs voorzitter, dhrr. C.ireusers
'"',orcit'oes tuurslid.
Leciiding: iihr.T.ïeunissen en k.irotenbooln verzoreÈn a1-l-e symlessen, nadat
:rievr.ii.iegers geheel vr'fwi.i 1ig is gestopt met hr:ar lessen in de..Uranusst:'aat.
'lita i'oppers komt na haar ongeval nog een half jaar terui;, wa,3rna..arleen
iiouter ha:rr ''..,'erk overneemti V salnen r::et Deny VersteEen. i+.-e;er$ bl.ïft
hoof dtrr,iner v.?l] oe ,.-seleii tie.
ile lesbezetting schoirii'fleIt tussen de 900 en 95O leden, miJar Cit is - zoals
.ras }t:ter ui-t het financiöIe versl;g b1i-kt- een te laag aunLal. De begrote
hontributi-e wordt niet gehi;u1d ! voor het Li.;ecde opeenvcl;-enCe j;ar li.jot
c.ie ;,;eittie verlies.
ue ;,itivitei-ten vi:n de rri'r6roepen bestonden uit een c.riekainp s1:r1ngen,
,,r'..uistr;Jden voor bc,;inne nde jon5ens en ueisjes, let onderli-ng itlublianpioe n-
schap en cleelnarre ér;:n de ier:ent:tr.:tie op 2.l-iei en 1+ juli in het Gofl'ertstaclion
t i..eni rle vla; enparade.

v'ooL: de ij-turne; ters i.Jar''en er ;r.'riienwcÍtxAxijden, l;irin.;- en .Llring -:- v,reuijtrlien,
i:.et onclerling klubitarnpioensrch;p (;e'r;onren Coor' .i'irza , LuaI) Élt1 cle elnaiiie
,i,n de cleruonc;tratie op 2 :itei en 14 ju1i.

-iet il-turnen , de onderbouw voor het toelloustige ..-turnen, l-'ent ninder
ai;tivitei ten, l;leci:ts en;;elen neriien dcel e an Grand-Prix t,ournoolen en
I. ecl.:;'1i; ncls "atni;ioenscha p .

t,e j:rogÍëssie, rlíe de ^,-;roep, a1 vele jaren 1ient, l^rerd oo'ii dót jaar voortgezet.
i.t; cen oven,'inning op de Jngelse;usten uit itoke on ?rent, iterd in Cecernber
rle.t'riesland-Cup n;ar iir.,,:te,.,en gelti,ald. Lnil;e !.\rel.ien later l.icrd j)e liazenkar:ip
uitoeroepen tot de trveetie Id€ verenigi-nel van l,ederland. De ploe; bee;tond
i;it i'ronique iiaaks, ,',iriam.-,i-enlrulrssnr.i:;icoIe r';inilertius, ii,nja V.d.ijchoort
ï;smin iioo5l-and, Jsther :iuri ers, J.ten11 'Uel'titc,,:en en ::ii;r:. iioedam.
- l- vani;f iret begir-r van het seizoen i.,'ordt er door het bestuur, de .loramissie
lurneveneuent, J eiciing van de =J.tr[i,.re ,,eit" en zuste-r'verenii-;ir]Een Cronje ;:Iauw
ei-r ;ipurta en i:et turriliader :.arC 3er',ieri:t aan het i:choltenís 'l'urnevenetnent.1930
j.n le Ct:ntr;Ie ii,orthal. lje iie;tronstr;-.rtj-e varn de orie ii,-,nisegse veretri6inuen
irr;i-ci grocts, i.e iierisir',.'den ty,ree dagen r::rop ver-Liel-,qn oi.,n,r vleLil-el oos.
'Jel-e r.i:;':ie e,_ila turnsiers plar tsten zicir -vii: vocrbot'eidingen b-,;c-iens lirand-!'rix
tournooien \ vil ue: c k,"ial-ifica tieii+rstr. den-vo, r het t.ederlans r'.at::ï)ioeYiac'tLap

twee r,re,re:- laten in -'1ci.laar. Juar ,,.;ero. - iccle ;iinkert ius kar:Lpioene "i n de il-1".lnt
l-i.r-ria van i-;eusicheli in itlasse ]u. -
i..j"cr.Ie',,inlie.nj.us.3f,i.:epteert het verlar; er.ce ver::oek orl cleel- uit te 6aan irtaken

van de nationale ptueg selei;tie o.1; *'.,i;r,:ruo1. rronique.i'a.rks i*ori,t de C1ub1';arnpioene
. en .;r:e,je :lteUj.sche 'rle.e.i-eidin; er: ilicu',^;e tu::nkletiin,.. :ras'LCn ;ei:ee1 irr iret
i,oiier van cle a;-,rtirai' v;n cle,--s;e.l.c.:;tj-e.
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JaarversJ.as seetr.eëadql4!_olr selzoen 1979 - 1980.

s.v. De HazenkitmP
sekr. sektie badrnirrt']:1

Vcssenlaarr i 8il

6531 §V lrli!rne1:;en

Tel. QE,J - 5e'ri713
Bestuur.

-

ïiet voorzitterschap bleef ölt selzoen helaac,vacant. .,.,."...i

i:n*ae fcAesre:sëaAe:riag-rre*+ .BEÈr.t ,ilr};-*er.d lfret testuui"versterkt met een"nleuwe pennlngneestorl nrlo Fians Kerstenr

LeLdi-ns.

--

§e hoofdLeldlne uas ln handen vasr ltob ïlotenbowr. l)eze bohaa,l.de ln Juni ,.1.het badrdrrtonoefetmeestertl.plorna - A. Een behoeve van d.e conpetttlespelers r,re:nd,en
2 traLners aan6etroklreh! [r].o Paul t"r'ilIens en Jerery de Sretes. Deze ]rebben hun
steentte blJgpdra€Bn et het spelpelL te verho§eno Aan het eLnel vtur het seizoen
!Ërmen beídeu afecheidr

Accurodaties em ledenaa.ntal
Ook dtt jaar konden vre gebnrlk malcen va,n sportha,l Í{engstdals '135 }eden en
het i'Ils]rofcollegel 65 leden. Totaall 200 ledeno

Cmiretitíe.

--

Er i^ierrà met 1 sen$orenteans d.eel,gen(mcn ar+n de competltte in het d,lstrict Cent:rm
v,:n rle li.SoBr en wel 1n de 4e lcLasser lïet eerste tea.ro elnd.igd.e tn de mld.dennoot,
het tr,;oerte os de Laa,tste en het derde op de 6én na laa,tste plaats.
§6n Suntorentean kuarn rrit Ín cl.e JongenscourpetÍtie eu elndigde op de vLerd.e plaa,ts.

ToentooLen.
0p 20 aprll Jrlo vond het eerste clubtoernooi slnds Jaren plaatsr
llet r,rerd een doo:nsla"aild srrccesr
Er vonden reoreatie-on'tmoetlngen plaa,ts met li.Yr0. (f,,fJ*) en ilr0rYo (Veenentlaal).

Contrlbqr,tlq.
Deze leGoe6 voor sontorenr t 15Ot- (co::lp. speLerst f 1b0r-) en voor JurÉorensf 9?r5o ("*p. spelersl f1o?r5o).

ïerpaderlÍL€€ne
-_-IIet sectLebestutr vergaderde dlt seí.zoen ueen sp,orarii.sch. Door veel.rn.LriLg inf,onneel
oontact tussen d.e "irerschíLlende bestuursledene konden fo:mele vergaderlngcn tot een
lnlnj*iln beperkt worrdeno ïn na,art J.lr vond een algeme,ne ledenverga.dering plaatsl
dle slecht bezocht werrl" en 1n nrel een competitievergaci.erÍ.ng.

':loekmstbel.el.cl.

-

iïet bestuur Le van menlng dat aan de lc,^rantltatleve groei 'ran de verenL6gln6 een eind.
Ls g'ekomen, z«x*aL r.mt het recreatLe- a1s het eompetÍtÍebsdminton betrefto
De komend.e Jaren l,s echter een i«ralitatl,eve verbeteríng vaïl het speLpeX.l gpbodenr
Zt J streeft voorts na,a.r een nog betere iregelelrting van Ce reerea.tlespelers en in
het biJzonder vir& d.e Jeugrl. liet zorael sireLpeLlverhoglng als genoende begeLeictiry
i.s het afgelopen seizoen duXd.ellJk een begín gemaakto
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.DE HÀlGE!ÍA&ttr-

f) ltggg. Alggaoen ka^sr geatcld wdou dat oaa.o soktlc na ern aogal ator.oecbtige
onàrÍkkallnS ,J! èe veoratrwl.do r.g. ratabÍclon faas bc6bt to korsa.
ZlJn op cnlcolc plaateoa Ía d.o varoaÍgÍae nog zaloa &Í.c blJzondero ca-:d"rrcht

vor{.lurcar hctaiJ oa ultgoborud oÍ nog tot oatvÍtrkoltag §obr:aeht ta uordcn,
ilo aaoot olouoataLro m.kou yoor een good,a verool6{a6 zlJn roeda aauwzÍg.

2) !oa@.. Eot bsatrsur !.s a{.nd.a d,o ÀoL.Y. vaa ]-4 ml l9B0 ela volgt 6anar8oatelil:
Jau §cb61o voorsÍtton
Jot §lot ponningnoaeto:roaoo

Èass v.d" EolJdon aec:retalria

Otto Ear 11d.

Erane tl!.Ileao I1il
Durl l4ertso llat
Gbrlr Eofa llit
8ínnon hot boettrur ol$a eea as,Dta.[ h.oof,d,ta]r*u afgooprohclr, d.Íc t]r! Do1:soo1

rct artela anndacbt gpÍro16 uq1d'6rgupsn troofrltaak E,$l:efi,lt lr,at bsatux:s, extao e.arvtrcbt

geachonkoa hoeft trs hat so EEsl negolíJE wroffeuoa raa do frnauoÍËle ec611l4

illo dc ee{rtía ko:rf,hal h,oeft aau hot hoafdbostunrl br?o Ía cen tUdsbogtoL vea
2 f , Jaar. &otold r,ag vmd,ou ds.t hot bsatmr:r, adcor door toodooa ?an vchn
tr alt veroaaÍ",9Í:r6:r d,aer rodellJk Ín g,oolasg{ Ía oo zal trachtoa dl,t tn da koacnd,c

tlJd uoar ts betutsenon. (Elomsott aío uaa !6t fína.ncÍoo1 wralag ÍoD dri pona{ng-

uaoatoraoso)

l) Cgígg!.,tEt. l&ès doordst vería1t hot basfu.ur vorctolklng Ía tooguvocgÉr ta d.c

§gÈ§SggfhE-et:iqgFe*e uítgeboatd tot ccn ateblolc, 6oed, re:rkcnde ccu.Ísslc, itÍc op
korfbaltoel'nrech 6ebÍed autea,s aporuorÈ , vaor hst uo:romdool èoor do ledo 6okoaea
la rÍJ als emtssí.o raohtcteeekr vare.ntuoorrdfug verachuliltgË E&a d,c A.t.Y.
»o @N-kggfuig$g, operoroad. cador wraatwoorilJ:ng van het boatuur, bceft zlcb Ía dc
laatato Eaarod,ea goqnaÍfoetoard, tot cpn 6oail uerkead,o ooullale door coa ult6eb:cld
aaatal takoa op aíeh ta &eson, soalal
a) VolOXmfbal 6obeurelr rorbnÍgelr naen KdaÀorterp Eoerbosob.

U) OrSesÍcetÍo tcan Seboo}koríAsll.

o) emtvttottco tot trltEoídíaC naa bet Jou6Èlodaubeataad, vooral la d.e

E'Íik tfrf],aCrol.t.
Eot -tra@E]!.fj.r'1-p;qgfo@íegt- 1s Ía banÀon vaa Ia6r!.è v. Duren voqr rsat bctrcft
Junlceaa cn Íte.-"-t'q-ftrea gïsocFanr tentrÍJ} cÍnd.a kort JaJl Tcsaor dezo tsak voor nEt
boffift lnpiL1en en *4.Íseutaa op zlch boeft geaocsrrr
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a) |lbafninsm. Ds tre{n{ng€a.rr.gtlcgcahed,cn voor 1nrDtllca en aopÍraatcp uo56oa ',,

vanrlt öc Jeugd,amlgslo vtrlcgÈ. Da JcugÈoolssic bceohllt o$la oon &aota1

JqeÈtrsr.u.ls alÍo iUt afeplotËa !.1roca hla JcueËtralacrg Atplona 8ebaalil hcbbca.
De terrorgl.tl6 va,n d,c t3a{nrrrgea var alo colrtc t:eatretags€troop ls ta haedsu vaa , ,.1,
d,a hoer ÀÀ Y. Earma on uordt a1e zcer poatttcf orleroni het ko:ef,balte,;)r{gcb pc[.
1a duldellJk wrbotord.
Do rerrorgdng n6to 1satnl46otl voor dc trcedo taa,r'r{Eglgto€p on tlo Jtudcr*ryroep
bstft rlch nÍrder goed e6v{kk6ld, nede door het fcit il,at cakelo tealoaro d,lc
ultstcksDd geaohlkt Llrroar daze tsak eoi:ter alet op zlch ytlden ronrgo
Do l[.C. ,aI ha.ar vol1c a^endaoht bl.erop rlchtea o èozc zeak to vorboto:*sn.

5) gE.. Bíneakort e8.as 4 aeulwaa, 1 Junloren, ) aspíranten otr I pupÍllcntean
aa-a d,c aÍcroconl»tltlo èoclaonsa. &ín Junloraatcan srè tanrgotrolskon d,oord,at èa
peaLoreates.ne ooile*bau.nd «lralgla tc rz.kcao

6) foSkouet. Yootr t- t Ao tockmrt baffift, zal blJzonÀera Gaadtcht geoetrmlen

noetea urrden aaa:

o) Sg§,ffiqgggi Gcn aaatal zaken noeten aog 6odar,a ymilca zoalai _E:.§-:,i

B'ov'amnda :'ËraÍa.ors.
U) @!I!lEEgh!glg; 6eaÍoa d,e vcrpllobtc aoblilercohtcra lercrtrag volgond. Jaar,

zel zsker uÍtbrcÍd.Íng va.rl bot aentsl gsilÍplooo€lda golcldsaochtero

aog*"akGfie u1.11.

o) Verboto:ren .g,pALealratrfuE@oac1ÍJtàodon op EinÀerd.c1» §eerboscb.
a) oe venaÍ6Í46 za,l zloh D.er gaan prcreatoron rlr ILladoaholtt wrsuÍgÉag,

tsn sancletr vaD apolaa op do totrlolacn ,.n t1DÀGDholt.(UtJ ksanoa gÉóa leiloaetop)
e) fak;* gazÍ.en alo §g!gÉ4§g tu.reca JougÈ cu Jualorea/eor,Loroa t.aovo bct

rrYeldgsbeuroao, arllc!1 oE tc voorkomn èat ecn trvaroalg{,ag blxnen èo

wroaÍ6Í.u9" ontstaat, tatenalovo goqlgeton_tussoa-gs! dl'E glsjgTndr,!ÍÈg
cn dc led,en oaÀerlln8, gglagEelllJ[ ziJa.

?) aksa. ?aker 1e ook voruldoasmard,ts ale volo takou ea taakJoË, è.í.e door wlo
DeDsca aooalsn etl op ultgtokendo rlJzo vonricbt uotd,en. Est bectuus Íg d,szo

ugnàen àe-r zG€! dalokbesr voqr.

oHobcr 1980, Èaaa v"d. EeÍ.Jd,or

B@cro eektle korfbel.



'r.ERV0LG 
JlUfiVlmSLÀG PXRrODlr SmTm'mnR '-i9 - -APRfL rB0.

D.D ÏlliZEtt'iKiftP Strl(TIE I(Otu-rBiif,.

i ), -i\-lrgc.1-c*ep-ïï-ir]fi'bijna 2 jarig bestaan yan onze sektie hebben zich een aantal zaken
ciui de li ji; c.,n-twikke1c1,
r.iooraL r-c seirio::c:rtearns hcbbcn belangrÍjllc successen be.raald. in c1e lcompet--t:os-
zelfsl ,.,'c:_don zor.rcl hct eerste- a.ls tvrccd-e seniorentcam -lampioen in hun rcspcc*
ti- errel.rilrc mí crokompctiti es .
Ook r1e ji-r,:icren-, aip:-ranten- en d.e pupil-lenteams hebbe:: cluid.elijlrs voonrl-i,,::an1i

;ï3l3[l" qoec,e ontrdklctingen zijn de kcntalttcn tussen Je zf idijmcesse koribet-
vcren-i g"in6;en,'
I)e r:ecrea;-r1;engtroep is eer steecls groeiencl"e. g'roep en kan a1s stellig irrroorbee-l-c1'?

genoerncl worden,
Onre voortciurencle aanclacht moet worden gegeven aaÍr dc velcla"ccomodatj.c cn hieÏIlee
samenh,mgerrcl de goecl-e versta,n-clhoucl-ing continueren met de arrdere sclit:'-es
binnen d-e l{azenka;np, ciia r,-a:i dezelfd"e acconoclaties 5;eb::uÍk moeten rnaken.,

2)" *B-eg$1.*::
H;T -t 

"Ftuur 
wcrcl iijclens de algcilcno l-ecienvergaderl-ng l/; o':':-Lc t79 a1s vol-gt

sanengestclcL':
Voo::zit-ber; Ja..e Schö--Lsr -r''lci.cnhoi 7C-1C,
Sec::eta::is: .Eran§ Y^d." lle-i-idcir, I'Tcyhors'; 2)'J'1 ,

Penningmccs-teresses Je-L Íil-o-i;-i^,,rlt-i;e, Iaiirenhcí':';traa.t 1,",,

Bestlursleclen : lliel''e 1'/i11emc'-;-6,::cl-cn., c"le lii--'.y;t: trr'1; 1 i''05
Cirrjs Eofs, Prcf" -'lrcirs-L-,:aa-i !3
Petcr Polman, S-t, Ja.cobs-l::*: 1r,4 1

I{a-n; ilíjincn, t,Ieczcn}rof 68*40

Tijclens de bestur,.rsvcrgad.ering c-1; 'tO^-1-1!EO wcrri c'Lcr'in.i-"rcí bt-'}:cncl ia-c

Hans lili jmatr cle \rooriiclr-i cï aan 6.2,í ni et rnec:: :.it het 'ocstu-u.r te 'r;il -l-en zitten.
T,ijd.ens d-e korrrend.e l.Vn zu11en 2 -rac'at;a:cs cri-enr:n teworden in5';:vuLlci:r1 .

ten ee:rste de funct:Le clie i{ans iÍijriran bel:leec'.cl-e cir bovend.-"en de funcr:ie
varr Peter Polman oncla-b coll hi-j te kenncn heeft J'egeï-e:x zijrr bes-bu'r-rsfunctic
te will en nce::Ieggen,
lIe-b bestuur heeft e:: c1e voorlleu'r aangege--'ren te rrlil]en r'rerÍ<en volgens een

o cr iinna:r rnod.elrr, I./at iricrmcd-e becloelC worc','; moet duiiieli;it zij."r g;wo::c1,c.nL. óa v jJrrl

uit d.e d.iverse ar-bikelen die in tt lJazenpcpe:: zijn veïschcncno
I{ei bestuur zag zich gesteu-nci cloor het weclstrijclsecretariaa.t, .ieudclwedst:rijd*
secretaria.at, cle conrnj.ssies en cliverse irrdi-v:i.dueel ,nrerl<endr: mensen d.ie zicn
uitstekencl -arr hun iaken gel:i';eten hebben,

t), §guisgi-gg". "

í-l-jaens 
-d.ïéàelfcle 

1ed.envergact-ering op 24.*1'0*t'l) gerd-'d.oorde leden cre volgende

Ms,sr-e samengcsteld- i
,Ihó:1 Inrllilióvcn, iÍar6r:-e-b Scl,öls, 1'Ii11 I'Iurhens, '-fcn Soetekouv cn Charcl- I)airso
IÍelaas hcbben T,on Soc:te1:our,r en Cliarcl- ne,ms ;ttrssentijls'r hun taa.l< i-n cle lf,'C"
be6ind.igrl. 'Ier aan"v-ur11j-ng hccf'c ]ret -:cstrur geinecnd'boi de koncnclc Ï,,V. ln de

'IoCo te benocnenl Ja;rry Iiin'cjeï en 'rJir, van Grinbergcn.
'rlcrcler zijn c1e volgencie frr:rctiers cÍ cor:mj-ssies benocnd:
I;'/edstri j d"s ecre tanaa't
J eugd-wecls tri j c'is e c re'ba.ri a:l-L

Even emeirtcnco:rrai. s si- e

Jeugdcourni s s:r- c
1(euringen
ItedaktÍe
i{ateria}en
Clubhu:r
ATIZc eTiz,,

Daarcnbo''ren moet gcstelci lrrorclen cat
cle ins i clers -,,relb eL: encit: í ? enll e)-ir-ngcn il

nagenoeg genivelleerd we rcl,.

.1oor clc ;'oilc inlct -'ran rëIen eii rooral voor
C.e fineu:rciijle lcr.u-r.dir bii het hoofcl-besí;uur



4). .Lq.qi&i#ep"
lË"và-oïtrót t::ainen zich ter beschikking gestelde personen kunnen terugblikken
op een uitstekencl seizoen.
De trraininguh rn"aen verzorgd. d.oor Piet l(nollema, Peter Knollema, Dick Korstanje,
EyertvanBeekrl{illllurkensrKatinkaVrouwenvelderrJannyLintjerrl,VillemnnneSchöls
'/urja Jnassen, Henny Hurkens, Wieke l(orstanje, Bianca Hurkens e'a' (excuus ind.ien
iemand ís vergeten).
Daar Piet en Peter Knollema volgenC seizoen zullen afhaken, heeft het bestuur
d.e T, C. opdracht gegeven uit te zien naar een arLdere hoofdtrai-ner, die voldoet
aan de Ïrensen die de T.c. zich voorsteld van een trainer,
Bovendien hoopt het bestuur dat d.eze trainer de overige trainers en plocg-
leiclers zijn korfbalvisie kan overd.ragen? zodat een gecoörcl-ineerde en wellicht
nog betere traininS: gegeven kan wordeno
OoÈ heeft het bestuur àtcn beijverd. een pupillen- aspirantcnbllok kursus in
Nijmegen te krijgen, dit met krachtige medewerking van de an:lere Nijmeegse
korfbalverenigingen.

5, ) Le,cl-ernygglqo!
ffiTeGnv'eAoop sind.s het begin van het seizoen heeft zich gunstig
ontwikkeld., hoer,rel zich in d,e laatste maand.en een stabilisatie, zelfs een

kleine temggang, heeft voorgedaan,
De ervaringen vail and.ere vererrigingen leert ons dit een eenozrtaalrr

noemene Een en ander moge blijken uit onderstaande 6gafick'
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6) Versad-eringeg
ïfid"rr" delestuursvergad.eringen, d.ie tijd.ens het seizoen cm de 2 weken plaatsvinden,
is veel gesproken over het beleid en de taak dj-e het bestuur cn de diverse commigsies
bin::en ctit beleid moeten uitvoeren
Steeds kwam naar voren dat het door het bestuur gekozerr zogo r?open modelrt verreweg
de moeilijkste is, maar wel de meest d.emokratische, waa,rb'Li ieders mening, het
meest tot zijn recht kan komeno Het bestuur meent de.arom ook dat wi1 deae opzet
slagen, ieder IÍd zich ten voI1e moet inze.'ten elkaars menj-ng te respecteren en
bereid te zíjn een andere mening, indien daartoe langs demokre'tische weg besloten,
ook uit te voeren en de eigen mening daaraen cndergescldkt te ste1len, Dit ter
bevord.ering van d.e korfbalsport in het algeneen en het menselijk welzijn in het
bij zondero

mei 1!80,

Frans v.do Heijden,

secretaris Sektie Korfbal



J:.irversla:i sectie Vciie:rbal van e :i.azenk.lnD over het sej_ zce] 1 -1 )C0.

-ilereerst wil1en urij gz'lag ingaan op c1e problenen van tt laatste half jaar
l,'ai betreft I t secretariaat .
iialverl+ege het seizoen is rt secretariàai door ond-er.getekend,en overgenciilen.
lreicle hadden i';e hierin,,.reinig ervaring zoCat rt niet alle;raal even soepel ver-
)-cpen is. Hier r.rill-en r.re dan ock graag begrip voorvragen.

/an rt eersie half jaar icunnen wij hela.as geen naur,rkeurig'verslag d.oen inaar

i:ied,e aan d.e hand van oude jaarversiagen zul1en r.re rt toch proberen.

In dit jaar hebben de ncdige trainerswisselingen plaat§gevond-en. .De belang-
rijkste verand-ering vond. plaats op 12-3-rE0 toen'Ion Theunissen alle train-
ingen van Rob ltlooteboon heeft overgenomen.

Bij Ceze vril-len wij graag alle andere trainers bed.anken Cie nred.e d-oor hun

inzet d.e trainingsavonden r.rogelijk hebben gemaakt

De trainingen zijn r,veer gestart in au5yrstus 1)'l) in rt Elshofcollege en Ce

spor'-bzaa1 in iiatertl rt aantal leden bedroeg tcen ongeveer ')0 feden.

-+a.r de coinpe-citie werd dgelgenomen Coor 2 senicren d-ar4es teams, 'l dames

-.tr,rnioren en t heren jriirioren teail, 2 asp:-ranten:leisjes en 1 aspira.nten
jc:rgens tean.'iIoor zover nu te bekijken zijn de res,.:.ftaten zeker niet onbe-'
---,. t.t -^-^l, : -:,-1,1._- gllLL.

Ock ciit jaar zijn er I^Ieer deelnerners gevrees-t voor d.e scheidsrechierscu.rsus
yia.t ons I nieurre scheid-srechters heeft opgeleverd.

Ëet sectiebestuur heeft dit jaar 11 naal vez'gaderd. Oo<'lterden d.e vergad-er-

ingen van de i'ieVoBo bijgei,vcond.. Peter I'okxe heeft als afgevaardigd.d de ver-
gaCeringgn van het Hoofi. Bestuur bijgervoond en Jan ten Dam heeft als afge-- o'
vaardigede rie vergaderingen va.n dc eve;reinentenco:rmisie bijgelroond.

)e overige secretariaatsl.rerkzaamlted.en zcals corresp'ncieniie, ledena,Jninistratie,
i:lschri jvingen i'ieVoBo, aei'i.vra.gen keuringen, verzcrgi:rg kcplj cJ-ubblad, tele-
f'cnisch en ;rondelingen ccrntacten met andère verenigingen en instel lingen,
hs:bben wlj 5letra,cht zo g;oed mogelijk uit te voeren,l-an uel voort te zet-Len.

idar jo Oastei jn
Pam1a J'atrssen
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