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Seizoen 1980 - 1981

Algemeen.

De belangrijkste ontuikkeLing uas dit seizoen zeker de brouu van het zo lang
begeerde definitieve klubhuis. Aan het begin van het seizoen uerd de voorbe-
reiding afgerond en de aktie voor het afsluiten van een renteloze lening on-
der de leden en begunstigers nieurr.r leven ingeblazen. Ilet het besluit van de
Alqemene Ledenvergaderinq van 1? november 1980 om een hypothecaire lening
groot f 7O.000r-- aan te gaan, rrrerd het laatste financiele qat gedicht en
het startschot qeqeven.
Na een drukke neriode van bouuaktiviteiten, niet al1een voor de aannemer
maar vooral ook voor vele, vooral honkbalr leden en zelfs een periode hele-
maaL zonder klubhuis, kon in het voorjaar tret fraaie gebour,r in qebruik uor-
den genomeni Dat in een 53 jaar oude vereniqing dit, nu eindelijk definitie-
ve thuishonk, nog door een van de oprichters kon rr:orden geopend, mag toch
u.rel als een unicum rrlorden beschouud. De heer Huisman verrichtte deze hande-
ling door met behulp van de uerpmachine een honkbal door de deuropening te
smij ten.
Nadat op de ALV van 16 mei 19?8 de statutenu.ri jziging r.rlas goedgekeurd, rrlerd
dit seizoen het nieuue huishoudelijke regelement, afqerond en aangenomen op
de ALU van 18 mei 1981.
Dit seizoen urerd de redaktiekommissie van de llazenkamper geheel vernieuud
en uierden hiervan de taken uitgebreid met zaken a1s advertentieurerving en
budgettering.
Financieel zagen ule nog net kans het vermogen van de vereniging iets te l-a-
ten toenemen, maar uitgesplitst in onderdelen gaat, het meL elke sektie nÍet e-
ven goed. De sektÍes badminton, honkbal en vo1leybal zaten in de rode cij-
fers, teruijl de sektie gymnastiek een veruacht verli.es alleen maar kon af-
uenden door een drastische tussentijdse kontributieverhoging.
fllevr. Kersten voerde ook dit seizoen de ledenadministratie van hoofdbestuur
en de sekties gymnastiek, badminton, volleybaL en korfbal en veruierkte al-
leen a} voor de inning 3561 giro- en bankopdrachten. [Ieer dan 700 aanmanin-
gen moesten uorden verzonden.
Het bestuur LJas ook dit seizoen nog nog niet volledig, er urerd nog geen op-
volger gevonden voor de funktie van voorzitter.
Het bestuur bestond uit de volgende personen:

Seklie qvmnastiek en. turnen

Er u;erden talrijke aktiviteiten georganiseerd, zoal-s turninstuif, jeugdkamp,
grote klubaktie, inschrijving gymnastaeda etc. en a1s hoogtepunt de organi-
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T. v. Houdt :
P. Peters !
F. Huuaii :
l(askomrrissie :

Sektie Honkbal

sekretarisTuaarnemend voorzi tter
Kompeti tiel-eider
Toegevoegd bestuurslid
ll.van Lent, H.Saleming, K.v.RieL
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satie van het Ítlederl-ands KampioL:nschap Kunstturnen [James in de Goffert,ha]..
l'{onique Kaaks en i{iriam Eigenhuysen namen deel aan het Europees Kampioen-
schap. Sponsoring: De gehele leidinq van de sektie en a]le A-turnsters uer-
den goed in de kleding gestoken door een nieuu; merk in de turnkleding: Are-
na, die ook bij het Nederlands Kampioenschap een belangrijke plaats innam.
Ook dit jaar daalde het ledenaantal enigszins, een poging om i.n de spie-ghelstraat een nieuu proqramrna t,e starten, l-iep schipbreuk.
lriat de financiën betref t, zaq het bestuur zi,ch genoodzaakt een forse kon-tributieverhoging van J 21- per maand toe te passen om te voorkomen dat de
sekt,ie bankroet zou geraken. Het positieve resultaat is een direkt gevolg.
De leiding rustte dit jaar vooral op de schouders van: ['lej.D.Verstegen, ll.
Notenboom en T.Teunissen. In de turnaf'delinq uerkten een aantaL vrijuillig-
sters, uaaronder iiJ.Zegers en t/tej. [.Reichge1t.
Er vortden dit jaar geen bestuursmutaties plaats, er uerd erq veel uerk ver-
zet in een rustige en gezellige sÍ.eer.

Sektig badlninton

Er vond een geslaagd klubtoernooi plaats in apri1, uraarvan het aan;a1 deel-
nemers uJeer LJas gestegen. Vr:orts hracht de Hazenkamp een bezoek aan de duit-
se badmintonvereniqing VFL Herzberq.
fr namen 5 seniorenteams deel aan de kompetitie in het distrikt Centrum van
de N.B.B.; er viel een verbreding van het spelnivo te konstateren.
Naast sporthal Hengstdal en het [1shofkol1ege kon dit, seizoen qebruik uror-
den gemaakt van de Gofferthal- en de gymzaal van de s,s.G.N,
De hoofdleiding uas in handen van R. Notenbooml korte tijd geassist,eerd door
J. Labrijn.
Voor de kontributie ulerd fi,iiv. 'l nov. rB0 het staffelsysteem i,ngevoerd,
dotri.z. een bedrag per maand, vermeerderd met inschri jfkosten ( = bondsl_as-
ten + administraLiekosten).
[-r urerden tuee ]-edenvergaderingen qehouden en er vonden slechts incidenteel
bestuursverqaderingen plaa Ls.
Het voorzitterschap bleef ook dit jaar ueer vakant. Na enige uijzigingen ziet
het bestuur er a1s vo1gt, uit,:

Dit verslag slaat op het jaar 1980. [nige hoolepunlen u.,aren: Veteranen kirnr-
pioen Rayon Oost, softbal van start in de kompetitie; pupÍIlen, junioren
rllo 1 in hun pou1e, alsmede in de bekerkompetitie; er uordt, een beqin qemaal<t
met, de boutu van heb kLubhuis. Andere al<tiviteiten uaren: toernooien te Apel_-
doornn Utrechtr 0ssr 0l-denzaal, ulaaraan de Hazenkamp deelnam en een eigen
toernooi op 20 september , een veteranentoernooi op 28 september. Uoorts
deelname aan de rrredstrijrlen om de John Heytbeker, het rayon juniorentoernooi
op eigen veld en het schoofsoftbaltoernooi. De ereknuppel uerd dit jaar uit-
gereikt aan de Itsmeerploegrr. ïot slot te vermelden: een gesJ-aagde ni-euujaars-
receptie, een qezellig karnaval, een start en een stop met cle oud-;rapier-aktie,
adspirantenkamp door de Hazenkannp qeorqaniseerdl een barbeque-avond en een
rommel-mark t.

-3-



SPORTVERENIGING
,f,E IIAZE]{KAMP''

NIJMEGEN

l(. Di"nqelhof f
il. van ilaai j
J. v. d. Veqte
T. v. l'iaI
T. Bosman
C. Bellink

Sektie korfbal

: Voorzitter
: Se[<retaresse
: Penningmeester ( tot nov. )
: PenningmeesLeresse (na nov. )
: uedstrijd-sekre laris
: l'lateriaalkom.
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le sekt,ie bestond uit 1 51 leden, uiaarvan 9 niet s1:e1end. Jubilari',,sen lraren:
G.Francissen en K.Dingelhoff, beiden 25 jaar lid en J.Bogaards, Fi.Bosman en
J.v. Rossumr l0 jaar IÍd. Zij uerden in dc voorjaarsledenvergadering gehul-
di gd.
De jeugdkommissie heeflt niet gefunktioneerd, ondanks herhaalcje verzoeken van
de voorzitter meldde zich niemand aan om h:-erin zi t,ting l-e nemen.
De kaskommissie bestond uit: F.v.flal en G.Francissen.
Het bestuur bestond uit:

Dit sej-zoen kan geschetst uorden door F het seizoen van de uaarheidrt, omdat
de korfbal-resul-taten door de hele vereniging heen in een ontspannen sfeer
tot stand ulerden gebracht.
In de zaalkompetitie eindiqden de senioren '1, 2 en 3 en het juniorenteam aLs
ruime middenmoters, adspiranten 1 uerd kampioen, de pupillen zagen o.a.
door een te hoqe indeling de meeste u.ledstrijden verloren gaan, zo ook in de
veldkompetj-tie. Adspiranten 1 ulerd ook hÍer kampioen, adspiranten 2 haaLde
de subtop, senioren 1 en junioren 1 een 2e plaats en senioren 3 urerd terug-
getrol<ken.
De technische kommissie, jeuqdkommissÍe evenernentenkonrnissie en redaktie
hebben afgelopen seizoen beuezen dat het, moqelijk is om door overleg, het
oi:enstaan voor el-kaars argumenten en het rrachter hun zaak staanlt, zeer goed
uerkende kommissies te kunnen vormen; [rJcràrVoor het bestuur a1le personen
die vel-e taken en taakjes op uitstekende uri jze lrebrben vervuld haar uaarde-
rin-o uitspreekt.
Uan het bestuur zullen niet meer verkiesbaar zijn; J.S1ot, J.Schöls, 0.Bor,
[.lJifleme en F.v.d.lleijden. Ue]- herkiesbaar zijn: C.l-lo1"s en P.|lerten. De

opbouur van de vereniging is momenteel zodanig dat het aftredende best,uur van
mening is dat een bestuur van 5 personen ruim vol-doende is voor z-ijn taak.

Sel<t-ie voI}ylal

Dit seizoen j-s niet voorbiijqeqaan zónder problemen. [r uaren verschillende
uisselingen in het bestuur, ulat zijn r,.reerslag had op de aktivitr:iten en
op het ledenaantal, uat terugliep van 90 naar 60.
Er uerd aan de kompeLitie deelgenomen door 2 damesteams, 2 junioren-rneisjes
t,eams en 1 junioren-jonqensteam en in de zondaqmiddagkompetitie een mini-
team. [r is ook qeslart met een qroep jongens van het instituut Jonkertrosch.
Het sektiebestuur heeft 14 maal vergaderd en heeft 2 maal een bespreking qe-
had met T.Teunissen die de technische l-eiding had. Deze heeft een technische
avond georganiseerd in het klubhuis, urat uel r.uat, resuf t,aten hr.;ef t opgeleverdl
ooào lagere boetes van de bond. Er u-rerd een eiqen klubblad uitgegeven u:at
14 maal verschenen is en u.rerd verzorgd ooor het sekretariaat met behul-p van
L.v.d.LJater. Het sekretariaat uerd verzorgd dor"lr P.Janssen.

Uoetbal

Het aantal l-eden is 16 qebleven. Het team speelt in de hooqste afld. van het
ZaterdagvoetbaL afd. Nijmeqen. Het bestuur i-s onqeuijzigd gebleven.
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nnsruun Er vonden dit jaar geen
veel- werk verzet in een

Nijmegen, oktober 1981

bestuursmutaties plaats, er werd erg
rustige en gezellige sfeer.

Ook dit jaar daalde het ledental enigszins, een poging om
i-n de SpieghelstraaL een nieuw programma te starten, liep
schipbreuk.

: Het bestuur van de sektie gymnastiek en turnen zag zícln genood-
zaakt een forse contributieverhoging van Í2r- per maand toe
te passen om te voorkomen dat de sektie bankroet zou geraken.
Het positieve financiöIe resultaat is een direkt gevolg.

Ook de verzorging van de lessen verliep in rust, de continuÍteit
en stabiliteit rustte dit jaar vooral op de schouders van
I'le j . D. Verstegen, R.Notenboom en T. TeunÍssen.
In de turnafdelingen werkten een aantal vrijwilligers, h/aaronder
W.Zegers en mej.E,Reichgelt.

De gehele leiding van onze sektie en alle À-Lurnsters werden
goed i-n de kle ding gestoken van een nieuw merk in turnkleding :
riRENA, Àrena nam trouwens ook een belangrijke plaats in bij het
l{ederlands Kampioenschap Kunstturnen voor meisjes / dames te
l"lijme gen.

Gymgroepen, B-turnen , C-turnen , a-turnen.
Ilationaal geselekteerden.

turninstuif, jeugddag, jeugdkamp, groepswedstrijden, spring-
wedstrljden, grote clubaktie, Paaseieren zoeken, Kringwedstrljden,
beToek Papendal, verenigingskampioenschappen, onderling
clubkampioenschap, Nederlands Kampioenschap, jeugdinterlands,
interlands, Europese Kampioenschappen, rrechtrr paardspringen,
inschrijving Gymnaestrada .

lDe organisati-e van het Nederlands Kampioenschap Kunstturnen
Dames berustte in handen van De Hazenkarnp, plaats : Gofferthal.
lvionique Kaaks en lvtirian Eigenhuysen namen deel aan het
EUROPEES KAIViPIOENSCH,IP ., ,\

\:tliJur'

BLIKVaNGERS
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Jap^:nri:':r:La,r sectie Sa.dmlnton seizoen 1980 - 1981.

---Isg&.
iíèïvó-órzJ.tterschap bl.eef ook dLt seízoen heLaas weer vacant.
Sart íiumrsen werC i.n de naJaarsnrergar'|erí.ng gekozen tot toegevoegd bestuurslÍd.
In d.e loop van het selzoen bedankte Lsatstgenoerrde voor d.eze frrnotJ.e en t'rerd
als zfii-anlg opgevolgd door FentJe ilutraë.
0p de voorJaarsvergartering trad Hans Kersten af ale permlngpeesterl met a1s
gstrolg dot het bestuur op h.et eLnd. van het seizoen als voLgt lraÉ, Barneng€steldt
- secreta;rlsfr'zrd. voositter : [on nan I{oudt
- com§etltlelelder
- toegpvoegd bestlrursLld

s Peter ?etere
: SentJe lÍrx*'aË

- kasemilesie : tíaroeL vnn Lont, Ha.ns §aLenln8, Kees van fllel.

Leidlnn.

-

}e-[oo-fdletdlng was ln ha,nden van Rob Notenboon. Met fn8an8l'nan 10 febr rB1 werd
John LnnrlJn ult Heteren aa4goteolitreir a1s assr.stent-tralnorr IilJ tratnde samen
net Bob Notenbom de competltiespelers op dinsda,gavondo 0? het eind van het
selzoen moesten ue helaaa a.fscheld van hem rr@oerb

Agsomo$rtlgr.
,.ffia1iiengetda].(t}5reo'on)erihetiILshofco11e5e{65teaen)konden.,;e
*tt selzoen oB zondafgrorgen geb:rrÍk *ralten van de §offerthal (oomp.wedstrtJd.en)
en op cl.lnsdagavond. van Ce 6aazaa,a3. va: Cc §o§oCr§o; IJsi;eers'b::aat (cornp.tralrÉng).

CmnetÍtle.

---
:irweiEaet 5 senlor«rntea.mÉ deelgonmen ai*n ce coupetttle ln het cilstrlct Centmm
riran de Ï;.Jl.iJ. Dlt seÍ.2o,:n speelde gpen JrxrÍorenteamr }iet eerste en tweede team
elnd.ígden Ín d.e niddennootl de overíge teams op d,e lastste of dén na laa,tste plea,ts.
]r vleL een wrbredln6 vem het epe.Lniveau te cc:r:tat€tr€rir rrrotaa.l 10O gu.lóen aa$ boeteo.

tioo::nooion.
In het waekend van 13*14-15 maa^st f '-t1

badrnl,ntorrverenlgÍng trTE lierzbergr 0o 4
toonrool pLaats. 00k dit EeLzoen rrse::
(totaatt ?5). flen geslaagd. tsoa":f,ocl.

9sgFr:lbuttp.fffi'Ïffig voor seniorons f 160r- (oomp. speleret f 130r-) ea voor iru:íoren; f 105r-.
ï{et lrgang rran 1 ncrv. tÍiC 

','r+rd. het zgrrr staffelryei;ean Lnpvoerd d.u.ri. een bedrtg
Fer masand vemeerderd met lnsohrtJÍlrosteu (= iio:rdslasten + admLnlstrsttlekoste:li.

llersade:llnren.#b--

iïr r.rerden 2 iorlenvergtatl.erl.ngren Eehoudon trvh
en op 20 r:rel t81 (o$const: 1i Led"en)r 'Ievens
(opkwrstl 20 leden).

hyrlcht $c l:aae:^*arop een bezoek i,nn de D*ltse
e:t 5 april f 81 vo!.iiï hot JaarlLJkeo cluïi-

eea s'bíJg"'irr6 nan het atrntal d"eel.neraers

oB ] d.ec. rB0 (Sertnge opkonstt ? led.en)
orl 20 noir coripetitlevere?.derlng

I;llJr:oegen, 6 oktobcr pe1. 
.

I

[on van ]ïoudtt
eecreta,rís SoV. )e i'a.zerl*tt1:,
SACtÍe Barlmtntoïro

ï,ln vonelen sLechts ínoJ-denteel hestuursvergaderiry;en pliaatsr



Jai.i.rverslap: sel:tie l:oríbaI ven s.tr'. )e Ilazenl::.np; seizcen 19?O/1931

1..@.
',,'erd vorj-g seizoen in het jaarr..ers1.3g gesprcl:en v:n eenrrstabielerrfase, dit sei-
zoen zouden we lcr:nnen schetsen a1s'r het seizoen van de r^ra rheid ttr onda.t de l.:orfbal-

resultaten door de hele vereniging heen in een ontspa:rnen sfeer tot stanC zijn 3E-

br:.cht. )it verd bewezen doord.at de betere resultaten behaald werden door op papier

z'."al'kere ploegen.

2.@warenzot.le1DeHazen}:anp-senioren1.l2a1sJ::aine:1cder,:ro-
ters evenals het juniorentean.

A1 "-erd 4»nder veql-le5rlqqt 1..ar;rtrrioen; doordat dit A1 eigenl:jk te rr s+"erkrr',ras, ';,'àr3rl

',rat te weinig sterke jon;e1iecJ.en bij A2 en A] in,5edee1d, zodat beide plcegen (o','erige::s

in vat te hoge klasse spelende) rrog onder de mart ble.:-en.

-_ )e pupillen tenslotte l,raren door 3esprei.d.e lecftrjden (zoaIs gewocnl-;k) veer v6é1 te
hocg ingedeeld en zaJen, overigens :iret ste:ds l:l-einere ..'erscirillenrde rneeste weistrij-
den verLoren garrl.

3. De veldconreiitie:
Va::. Ce veldcompetitle ,ra;:5ereld';,'orricn dat zor+el se::ioren 1 als j,:niore:r 1 ee:' =6é:
ee::volie tweede plaats behaalden, ondanks iiet feii da'; j:eide ploegenrruitgedr-u:drr

:ran d.e tweede helft van de veldcompetitie rdaren're3on::.en. Senioren 2 ber:aa.lde (56r
verzvar:t) r..Jeer een goed.e tr mid.dernoot " - plaets. ^ielaas moest ser':.ioren J -,,'orl.en

*arr emlral:I-arur v.rr!urla

A1 (reed.s kampioen in de eerste helft veldcompeLitie) was j-n deze'r tr.reeCe'f 'refC-

conpetitie hoger ingedeeld :r&3r '.,'às weer zonder verliespunt a1le a::dere ploegen, net

}:Lj-ru:ende nanen, de baas.

-A2 kan a1s resul-taat van hul irarde zwoegen trois zijn net hurr tiiel'r subtop " (:et
nog é6n wedstrild voor de boeg tld.ens d.it schrijven)3 een tweed.e of derd.e plaats.
P1 heeft deze tweede veld.conpetitie 4 gel.,;ke spelen geboekt (w6ér te hoog in3deeki)
waarnee ire toeh kunnen zegJen dat de opgaande 1i.jn erin zit.

$.. Cornmissies:

T.C.1 J.C.,8.C., redactie, wedstrljdsecretaria.at, enz. enz. hebben dit afgelopen sei--

zoen be'..ro-zo-n dat het mogelijk is om via de weg v:1n het overleg, het openstaan vcor e1-

kaars argumenten en het t' achter hr:n zaak staan " z6ér goed. werkend.e corrmissies (sons

éénmanscornr,rissies) te lrunnen vormen.

ldanneer r,ve langs Ceze d.emocratische oreg (d,ernoc::atiscr in de .juiste zin var: het woord)

door bllven gaan noet ieder lid zich thuis k:.rnnen voelen in onze .rereniSin-:.

\ r) í
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5. Bestuur:

-

van het bestuur zu1len niet meer herkiesbaar zijn: Jet s1ot,
trbans t/illeme en fbans van der i{eijden. tr/e1 herkiesbaar zijn
ten.

Jan SchöIs, Otto Bor,
Chris Hofs en Paul Mer-

6. !g-.tg,r.i
De T.C. bestond uit Margriet (niet herkiesbaar), tiar:.on (herkiesbar), I{ark (niet
herkiesbaar), win van G. (wei rrertiesbaar), Idin de J. (herkiebaar). verder g6én
ka.nd.id.aten.

7. De J.C.3 t

De J.c. bestond uit Jan Tesser (niet herkiesbaar), yvonne (herl:iebair), Ir,atintca
(herkiesba*), Rina (herkiesbaar), Trtrus (herkiesbaax). I{andidaats Jo i.jeerr-rusen.

. - )e opbouru van onze vereniging is monenteel zodanig dat het\í
nening is dat een bestur:r van 5 persollen ruir:: volcoende is
te verin:.I1en.

aftsedende bestur:r van

z{jn taak na'rr behoren

8. tr\:ncties:
Rest het bestuur

ben verrnrld haar

is.

a1le personen die vele taken en t: kjes op uitstekend.e vijze heb-
wa:rceri::.c: uit te spreken en hen dacruoor grote d.a:nk versciruliigd

nei 1!81,

frans van der Heijden

secr. se};tie korfbal.



J_asr:vetqlqe_§-elÈie_I-qlleyba1 van.S..Y. le Haze,pkanp seizoea 1980-198I

Ook tit seiaoen ls niet voorbiJgegaen zonier problenen, helaes.
ïr ziJn reer verschillende risselirgea gareeat in het bestuur, wat ook reer
zijn weersLag heeft gegeven op ie ektlviteltes bÍEnea Le sekti.e.
')ok om leze relen is het niet noge}iJk gereeat alle planaen ten uitvoer te
brengea omdat het bestuur aI le handea vol hail aan a1le CagellJkse bezighelen.

De trainiagen van Cit jaar hebben weer plaatsgevonrlen Ln het Elshofeollege
vanaf septeuber 1980 tot en net juni L98I ond.er leidling van Ton Teunissen,
biJgestaan door elivcrse vrijwillegers.

Eet led.enaantal bedroeg in het begin van het seizoen ongeÍreer 90 ledea naar
is heLaas sehrikbarend teruggelopen (nede gezien door eerder genoende problenen)
tot ongeveer 6O leden aan het eind van h,:t seizoen. Eet herentean is geheel
opgestapt en onze JeugC is praktiseh geheel vi:rd.wenen.

Àan de competitie is dit Jaar d.eelgenomen cloor L darnesteam in de ]e k1as,
1 tean in de 4e klas en dcor 2 junioren meisJes teans en I Junioren jongrns
team. D,: reaultaten van dit seizaen zijn niet onbevredig+nd, alle zijn gaeLn-
digdl cp een vijfde of zesde plaats. ,ilr heeft ook een ninitean meegespeeld. op
de zondagconpetltie en d.it jaar is ook gestart net een groep jongens van het
ias tituut Jonkerbos ch.

trr is dit Jaar door 3 nensen d;elgenonoen aan d.e seheidsrechterscursus d.ie
aLlen gesLaagd zijn. Tree van hen hebben inmidldels dwerenlging vaanrel gezegdl,
eloeh beLooftl in tiJd.en van nood. voor oaze sektie te uill.en f1ul.ten.

Eet sektiebestuur heeft d.it seÍzoen 14 naal. vergaclerd en heeft fireenaal een
bespreking gehacl met Ton Teunissen.
Peter Kokke heeftl later E&nen met Ean Eilkes, de vergad.eringen van het E.B.
biJeero6ad en biJ tourbeurt zijn de vergad.eringen van de IïdoBo blJgewooad.

Buiten de gerone traJ.ningen r is er in overleg ret Ton TeunLssen een technische
avond, georganiseerd in het klubhuis rat toch weI rat resultatea heeft opgeleverl.
gezíen, ele lagere boetes van ele boal aa d.eze avonè.

Dit selzoen werd voor het eerst een eigen klubblad ultgegwen rat veertien uaal
verschenea is en vat verzorgal re:ril ,J.oor het sekretarLaat net hulp van louise
v.d. ïíater.
Tweemaal ziJn er stukJes verschenen in diverse wijkbLaden. D€ kopiJ voor d.e
Eazenkanper we:d. verzorgd door ïvonne v. tríosselveLde.

flet sekretariaat verzorgde de corresponclentie en onderhiekl kontaktea net de
I[eVoBo via het d.istrictbureÉri; ilivrrse vereaigengen en instel]ingen.
ZiJ verzorgd"e ook d.e ledenadninistratie en het kontakt net d.e oud.ers van
jeugclled.en voor zwet noodzakelijk.

sekretaresse Paul.a Janssen".



Jaarverslag De Hazenkamp afd. voetbar siezoen 19go-g1

fnhet beetuur zÍJn geen wiJzÍglngen 6ekoner.
Ect aantal leden ls 16 gebleven.
Het team lpeelt ln tle hoogote afd.. van het zaterdag:rroetbal afd. NlJmeg:en.
f,ct ledenbeetand net vroeger blJna uÍteLultenct bcstond uit spcle1,a van
andere sektÍes van de EesonkamplhoofdzakellJk honkbalele bÍJna geheel
geviJzlgt cn het zÍJn nu hoofdzakellJk allemaaL epelers gevorden dle geen
and'ere blnttlng net de Eazenkanp hebben dan voetbar.
Sanestelllng begtuurr '

Voorzitter B.Be1Link
§ekretarLe C.Bclllnk
Pennlngmeeeter G.Frenciggen
l{etl.ctrtJd sekr. J.Be11Ínk

G.FranclBgen.
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ry i!ii;iii:" : ffi:ïï-:'Ïffi'H:[
.,: ." ).' -. Pennl'ngmEo 6d lnterÍmr Jan van ds

)" ,'. ' 
" ,,, :.,. ,.i, ivolgd door

ldadgtr.ackr.t Toon Eoaman' , . '-t:' :--: -
:,,: ' fllatarlaalkcrnm.g Chrlc BetlÍnk

',r:it.-5 .ilrl' . '

Inlatdlno t
a:err-rd

r50
13
23
28

15
:t

.Totaal: 151

Toernoolar, ' '

!-.,,ri 'ln sePtamber te APaldoorn
l1

14 aePtembar tE Utrscht

20 aePtember tE NlJmagan

21 septembar ts Oss

Uetàranan kampioen Rayon Ooet, .1s klasae'
Softbal van atart Ín de kompetLtl'e'
FupÍtlenr'Junloren Bto 1 ln hun poulel alamede

Er'uordt'aàn begln gemaakt mat da bouu uan het
ln de bekerkompetLtle.
nleuue klubhuls.

' :. :'

Uegtel ln nour oP98-

iunÍorentoarnooÍ

:' i .:-

Haz. § Plaata

vet.toeEngol BSCU Haz.. v3!' 39. plaata

ry"i::riË,xïÏ1.Ï"' on'8 3e'

roftbaltoernool Cardl'nals. Haz.softball § Rl'

.::: :

van hat cadattsntgam.

1- NISC t?l
2. Zuldvogela
3. Dc HazenkamP

0a HazenkamP
Shock
UltemlJtara 2

TTT 2

HazenkrmP 3
Catch

"* írxltrw

Ledrnbestand

-

aenlorcn
Junloren
adsPlranten
puplllan
poanuta'
coftbal
niet apalend

lEden

. : t;.:,',1 ;1:21 aaptambgr, te Qldenzaal peanuttoErnooi I Haz. 4e plaate '"' '' ,;.,;-,.'

In vartcqenuoordl.gande teama uan het Rayon kuamsn dc volgende Hazenkampara ultr
jI"t";;;:-:;ïih:-À;;i;, i. Bo"r"n, E, uàn otJk' 5J, Kempernan, B'urlJaldenhovan'

à,q"àir;otil,i,,.,l.,.,Bosman, Po u. Gemcrtl R' Prlck van ldery, B' Sr'rserrEÍt'

ffiïiïl:,""n"nhagen,Ph.Boera3n1J,Handr1kaao1LrUrRaaUlE.v.doVagt§.

0ne, Junlortlo,aouuy urtJatdanhoven uerd gckozan l-n de vóór-alectLe

KompetLtleregul,taten s !E;g1!g4g.! 8i:*à.'nÏ"t553' 
Nedarland r

- 

-
HazenkamP 2 Rayon Het 0ogten

1e kLaaaE

Bayon llat 0orten
2e klaaaa

1.
2o
3.

1.
2,
3.

-2-
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Kompgtl.tieraBultaten ( vervolo )

HazEnkamp aoftbat Rayon Het 0oetcn
3c klerra t 1. Runi 2c Catsh 2t'.:,. : . J. UitrmtJtem 2

4. 0a Haztnkrmp

Jtlnlgran cn EgElgE!!_,L rlndlgdcn alr ecratc in hun pouh.
adeplrenten Bn Elglllgg.! elndtgden tn de mlddenmoeto

Oc
Dc

1a
2e
3s
íe
2a

"l§*

' A,e1de b+I"r}?q!Ëf Uq n6mnn dcetr
r,., Junl'orrn.

. adspÍranten i.
adspÍrentcn t

, ,, PuPlllenl
pupÍllen 2

l,'i'

plaete )plaatr ) tn hun
plaatr ) pouto
plaete )plaatr )

{.

I

John Hevtbeker

Ílna eerstg uon raspr van catch en shockl &ch moert daarop lnUltsmtJterr hun meerdcrc atkonnsn. UltcmlJtem mocht het itayon het goaten
vertrgcnuoordJ"gen Ín dr verdera uredatrlJdàn, o,. deze bEker.
Uerachsideno lsdan na,nen deel aan hat, , 

,ï:!iiiiii:ïil,i-iii,3;n1",5,;;|;,.",
'';:"'''";''' 'junLorenkamp 

I 6-?-8 aug' te Apeldoorn

Bp 24.u9lgtua vond op one veld het Ravon Juniorantoernopl plaatal
mat dEelnama uan rt 0ogten, tt NoarOen 6n ffi
Het ecEgglEoltEgl-toarnool vond plaata op 31 mel 1980, firíneur oe Ha3enkcmp.

Jaar lÍdr G. Franclatrn
K. Dlngrlhofí

Jaar lÍd t J. Bogaarda,
R. Eogman
Jo uc Rosaum

de voarJaarc-Iadcnvergrdarlng

il*
Olt Jaar uraren 2E

',,. .: 10

,,,.r, ,: Deze trEuue leden uerdan Lni':',

:'..,,r,,,; van 10 aprll gehuldlgd.
,oe erekquppel ríerd dlt Jaar uitgareÍkt aan de ,Bma6!r,-ploag, dlt ztJnr
: ,,,,,,, , Anr. Jo, Thaa, Cor, Fanny en FlarÍJke. Deze Oamia hadden
: r ,.r,,"; zlch yerdÍenstellJk gamrakt o.a. biJ het adspírantankamp,
, 1, ,.. . blJ hat v'azorgen van dErÍnuendl.ge m.nar, alamede met
. , :,,:". ochoonnaksn van hat klubhuLs, kantlnadlenct, an tottltl makrn.

De ia.gqdkqEm.ÍpaÍe heaft dÍt Jaar niat gefuntttonnaerd. ondanks harhaalda
,-. : ir, : vgrzosken van da yoorzlttar ln dÍe rtehtlng, haeft nog nÍemand
' ),,' , zLch aangemeld hlErln zltttng te ulllen nemen.

Kpekmunlqslg Ztttlng hebben voor dtt Jaatr Frangola uan Hrl en Gerard Franclmn

-3-



t

-3-

Tot rlot ......
- lÍradder, uc 68n g*tl,Ët§dt nÍ.rsuJe*3r§È.Ftr.§ §p 6 Jan§arit
- vlarden ue 68n gd8611lg Garnaval I'n ons klubhul.sl

op 16 rn 1? februerlS
- rdaran y8 ustr gertart HËt ds 0ud Pepler-aktlBr dsgh dEsr

ultvalhn uafi d3 tntti.tttefnemct, tlarry trllnterol zÍjn ue

hÍar na l6n PtlÍ mËlndtn Baoa §sa gratopt;
- uag tt adapLrrntrnkrap urn Heyon Hst Sortsn, gesrganígesrd

doer unrs uerenlgi.ng, alsÍÍr arn eukcasS

- orsanfuclrda ean kmml,tulre bertaanda rrlt Boy Sutmulbr,
Jan vr Aken, Jart Ksrdcil, efi 3an §rd.Urgtu,
eön §.!§&§!ryL tll 8§Ít rgnm8lm§lkt tobrur sns.nieuua
klubhulel (hrtgrcn aen rukcea geaosmd kon uorden)

- àft rtld dan oek ln hrt Aaltar net de bouu urn dl,t nlauue
klubhule brgcnnenl

-ODO-O*O-O*

flíímegs§r Baart, 1981.
lLurBaaiJ-YI §trLen'

i



SCUr OE HAZEi}I{&íÍïF HíJSTDECSTUUE
I _+, 

- 
:-_ L

sl usrslaa Éuer d

BalansgnrSl-?-1981

5aldo

Noq te ontvanqen:

GymnasLlak

Badminton vor'eni gÍrig*bijdraqa
J.ei ding
zalan
porlo

12Or-
984r82
118r-
,99r05

31-7-1981

r 5.266;4?

31-?-1 988

,36.935r34

3.864,50

3.988,1 6

3,61?rtg
233,7o
119 r*
88r?o

5.??2)71.

400.-
61 5--*

Korfbal

U*lleyhal

Honkba.ï
Uoetbai"
ltlubhule

Bezit

UollaybaI restitutie
rest,itutÍe

Hazenkamper drukuerk
Zalen
Sekrotarlaat
Feestavond 27 j*nL
Openinq klubhuis
Klubhuisfonds

Uermogen

echult! ueriE spizpen

aenuul lini1 ler:anedrno
zalen
edmi nLst.ratLÉ,r
echuld variq soieoen

drukur*rk
uerenigingehijorag*
uaraekeri.ng
àalsfpcn
fonds
tijpmachirts$ s.{f,.
insignes

uore br.idr"
Lalding

1.3?1 r8?
?29r?9

2g6r-
4.3001-

23r-
L46?,86

8.0?3r06

I 06,80

1 50r-
?5,_

Haeankampsr aduertenties

Ítloo te betalenrtu

§ymnastiak restiLutie ver.b:jdr.
raetitutie leidi.ng

Korfbal resàitutl€ usrr bijdr.
adu. HazanpepÈr

225)-
i3§.-

1 .447 r-

f í5.85?.49 f 55.134.3C

ï 3.03?r- Í 4.526163

184r-

1.27',1r25
1.83?r1',l

4.25t-

35, gg3, ?6

1 0.996.55-*
r_§gJ*,.39

27?,5A

1.990.-

172r3O
1 00--

1 35r-
30'*

165r-
286,89
Í1r25

4g0r-
250r-

1 1 .ó34.85*
,J&E!1*12



ilÍ$8t li::.jr.;t:t r. '.;l; f s;Í.eq
1*z& ;t *m ;-"i:;J;ffii;;:H

-lfli-*{-i"ii-Ll
1,'a rÈni g-:i ng6l?iJfir;i *rà

qymnast"iek
i:;r rJs-*i- nt *n
honkl"ral"
korfbal
uoJ,l*ybaI
ucetbaL
hoof dbe* iu,".ri

íïe*ta
Klubhuiaf*rrcÍri
Tsariame bezJ. t t.r. i rga:.';
Di.versen

! b.#*3a**
tr,44Sf*
X .0ff0s*-

97? Í 5G
595È*,
119,*
'/s5"95

*,!@&.

.uJ_ïr;e-uËs

L*lding
?atren
riarenkampet ,:íti ;;'f i,J'i]*ijir-i : +;rr.),.

iekratariaat * arlfiiÍristra[.r*
Ëorto - telefo$n
ílapresenta-ài e
Uargaderingarr
Uereakering
Kamsr van kcuprianr:ai
SpcrtkeurÍnE
Feestavofid
Grote klubakt,r.*
fipening klubiruis
fifschrijving tijpmactiir:e;r c.,* u

f.fschrijving ineignae
iilubhÀlisf onds
Iliuerssn
*pbourrr rËserv$

'íoalichtiflij 
u.t. L1;àurrí! H::iaffi-Éiïj:i;triï. Èrt

$rukk*s t,efl ï 5" Àl0ii ur*sJ.,agi,:ir
Orukkosten bj.nrrer'l pagin* ts
Crukk osten t, 60S É n t,re*uk t.:. fi"Íi.jcrËji,i j Ë !
Fcrto
[esten redekt,i* krrn;inisaíe

flpbrengat ac}uei.t srrtiria

introduk tieboekJe:

r 1?.782.85

ï 574f98
31 5r-

,j"06?ÍC6
'l "7o4 j?1

226'-5A
lfr? r*
2g7 r*
tr 33,30
54r-
3tr-

488r-
?5r-

26Ar*
I 00r*
?5r-

438.30'-É.*
_f 12,782.95

fin. varsl.
-x *80-1 9Ë1

f 11.835r45
94? r4A

begrotÍng
1 980-1 981

Í 13.'ï 82r-
40Br-

#k

Í 7"550r-
2.0001-

350r-
350r-
1 50r-
150r-

30r-
'l
l5c0r-)
4o0r-
I §0r-

5CI0r-
1.452.-#

f 13.582.-
'--J_

Í 1.240136
6.352r08
1.7O2r23
3.?gorg4

flin. versi,
't{}79*1*'.*t)

J 1?.53j É bi
Ënt, 't:JJt4. I t!

16.76A r7t
anËLTJ.@

'{ ?c

r'*lo:x Q§-r-&

i 7" ??rJ$ i:,
1 .81 0, 01

4fi1 r25
(t62?Z*
?51reS
'ï 33 ! 3íi
50!*
3or*
z',t t**

500r-
1 50r*

i*.7§0119
?1fi§

4. {Jc " i:i

-í 30. 1C5.23

?20.6s

Í 12.196t1L

4"1?_g "1a
I 8.067,0{,

*2*



T*el.ichtir.:q fÍ.nancieel varslaq 1gg0-I98l
1À

#s#*:j*:,"!-,:-*g*-
ilen t*eJ"j.,:i"ri,-l:r'uefi dr:i ttcsíen van de Hazenkamper is gegBvÉn op brz,2.
'ts1+; *rr".ji+*:: irrrni:eri:,.'ijn qemeakt uoor leiding en zalen is veroorzaakt voor het
r'r:Íf- *;[ :",'t:1::':,i:Lsíe l-ri'i1f,jear de kssten uoor hat nterugloopBuur in de lialvert
i.';;l:r .:f-.!l ;'-, :.i. :r :: :i.:i't n*'i h,rr: Í'*hef;'[UU:. ura !gn.

"i*:,:i._ljg[-L
ilfiiJii í:íjcit t::n i.{:) .'ta'*l var:**ge*, het Ín september pas vrij komen van de subsidie
*;l írrr:,n !:.'{rr1:3:r';íi3tii;rÍ"};1e post bij de bond l,oU.mr geotganÍsaerda kampioenschappan,
hrij r*ee peilÍl-:nq$iëer;iar p*r 3l JuIi een negatief saldo uan f 8.393r8L, dit ondanke
hÍ:1. f'sit di:i ;ii tuee jaar bandskontributle open staat.
Uit hst pasitieve re*u.l"taat bl"Í.ikt dat da tussentijdse kontributie uerhoging hat,
n0dÍgÉ eff*kt heeft i;ehad,

FqdpintSlr*
Dit seizaen upni;:uur oí?n verlies, nu van í 2.44?JB r*at het vermogen naat da nega_tieve zijda br;i'rqt. De lelderslasten rnceten hier als gror:tsle acrzaak uorden aan-
qemerkt" Ëp dit uj.al' 'uisrd*n nnornenteel maatrprtelen overuoÍJ6n.

.tlsr§qL-
f,en uerl"ifls uafi i' 3.il!i4r43, bijna L/* van de kontributleopbrengstan en ondanks
aen inkorr,st uit iret klubhuis u;rn J s.?ssr4? baart de nodige zorgen,
De ínkornsten uÍt het klubhuis zullen ca eerste jaren alleen maai lager zijn.
tsijna Ce heLft van de kon',.ributi* rirordt besteed aan reiskosten. Er l,s van deze
seklie geen tu::sent.i;Cs versiag vaarhanden pBr 31-?-1981, maar de indruk besteat
dat het rasuitaaÈ ock dit .jaar ni.et positiefl zal zljn.
Loql9el'
0e positieue iiji', uan vorirl seizuen heeft zich voortgezet, het is opmerkelijk r,rat
ceza sektie uerriant uj.t bizondere aktiviteiten, zoals í 6?0r- uit L*tto t f Z.&9s'-
uit oud papierr Í 81.5 uit grota Cil.lbakt,ie en een bijna gratis ueekbericht àoor een
advertentieapbrengst uan J 1n25gr-.
i/o11eybs1.

Uooral t'* hoge ]eiderslastan ueroorzaken een verlies van Í 3.A4a?43. Als maatregelr-:;;
om die bi.J te sturen ie dit seÍzoen her progernma terug gebracht uan a{ naar 29 u.
lJerder irordanrevenals bÍ"j badrninton, maatregelen op het vlak van laj.derslasren
suerirogan,

Vqslq,a:r.

l{at uer}iss uón i 412r*B iigt uoornamelijk aan de bonoelasten en sen taename umn $Lapost valdan met hijna SSf. f.Jognnaals springen hier de absurd haqe bondslasÈen eruii"
l,(lubhlris,.

Het verlseq v.rn 1983 is r,reinig reLevant cmdat dlt op het ouoe klubhuis
Gndanks dat dit j;rar *nige nraanijen uj.tvielen l,g"v. de klubhuisbour,l zag
tetle ouer #e parÍoda t-:-L96i. - 3L-?-19E1 er als vo19t uitt

sloeq.
een exploi*

Uermogen J ?1.900165 inkopan f 13.940r??
toenaíne us*rraad 85313?
giften
flipperkast

2" 451 r-
358r* lasten

opening
Peestaucnd
rasulteat

*."1.988r62
596r 61
40cr-

1.388 l 85

hulpnicJdelen 718,35
renle en afl" 4.323182

;r ?3"35?rC?

-5*
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l;t i<*:t*n lran u1* ;:i,.ilu lir;q;*n n*!l niet halenaal vastr omdat nog ni.st alLas l"s
;l i' ; ri,,.ï'o nd o #e: l'-* g; *'.' l; Íi:: ï :.' Ë !',3fi i nr::i d :: gL s I

3 : nne:rsr f ??. C56r 3?
+.i'i:i:*íiil Ír+i;er-à* X**t?rjo*
!r.**l,qí'l *!"q*n va::';t * ll?"S23r,15
ineí:htin7 * 1"*??eS3

",r 1?ln?B?r6S

*{.sqra-gJt-z

f-iE,t to&a*l v** Ë**íàlr:f rEeuLtaat, í 9*8?1r95 en nagatÍef rasultaa! van jr g.[iSitri-:::

Ls eeí'! rJi;rrii*::-ii ï**:.;i.1:*:"rt van f 833!§0' Het uermcgsn van da gehele vereniging
i:i:draagt sr"::" .ii*?*j'"'",1 :J" ! ?8"? 63s32.
*tj dÍt ïËïi;:Í)r-)ÍJír m..:*t i-iog in oq*ne*hout-l uore*n genomen het bezi"f van het, kiubhujs,
ïoot\t* d* hui';ÍgÉ druiiiiènrle kost€Jnn H*t bezi.t'hieruan mag financiaal zal<er u*rC*r:
",ra*t.1*sc*ld *s ;i íil"0*0e-

*6*
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SPORTVERENIGING
,DE HAZEI{KAItrP"

NIJMEGEN

ÉZY Nijmegen, 23 - 10 - 1981

Kaskontrole seizoen 1980 - 1981

0ndergetekendenr leden van de door de algemene ledenvergadering benoemde
kaskontrol-e kommissie, hebben in een zestal- kontrcl-es de financiële administratie
van hoofdbestuur en Ledenadrninistrat,ie over de periode 1 - I - 19BA tfn
31 - 7 - 1981 onderzocht en in orde bevonden. All-e kontributies, enige duizenden
mutaties, komen binnen per giro en de verdeling hiervan over de sekties kan
uiteraard aLleen maar steeksproefgetrlijze qebeuren.

Ten aanzien van het gekonsolideerde verslag van de gehele verenigirig rLlilJ-en uij
heL volgende opmerken;

Badminton

Het verslag van deze sektie qeeft een verlies te zien van J'2.447r28. Ullj vraqen
het bestuur van deze sektie hoe men dit denkt bij te sturen. Voorts hebben uij
vernomen dat inkomsten aLs donatie, kontributie uit het vorig sei-zoen en inkasso
niet aan de inkomsten kant zijn opgenomen maar a1s een saLdo uit inkomsten en
uitgaven.
LJij dragen de penningmeester. van de sektie badminton op zich bij het opstellen van
zijn defenitief verslag te houden aan het gesteLde in de brief van de hoofd-
bestuurspenningmeester van 21 april j.1. uaatin het minimum aan uit te splitsen
posten is ueergegeven. Bovendien dient een toe-l-ichting te uorden qeqeven op de
post overige baten en l-asten.

Vo.l-1evbal,

Ook hier vragen uij het bestuur uat, zij denken te doen aan het verlies van f 3.O44r43
en de schuld van totaal Í 5.142197.

Honkbal.

Ook hier dezelfde vraag t.a.v. het verlies van ï 3.133136, dit nog ondanks een
inkomsten uit klubhuj-s van Í 3.755r42, Deze inkomsten zullen n.i.v. 1981 minder
zijn. Ook maken uij U er op attent dat de post reiskosten bijna de helft is van de
ko nt ri bu ti e.

Uerder spreekt de konrnrissie haar uaardering uit voor de uijze uaarop de sektie
Korfbal zich uit de financiËle zorgen heeft geuerkt,. Het ve-l-e ulerk dat j.s bresteed
aan neveninkomsten is vermeldensrr:aardig.

De kommissie verzoekt de vergadering de penningmeester voor het beheer van de
hoofdbestuurs financiën en lïu. Kersten voor het door haar gevoerde treheer over
de ledenadministratie van lroof dbestuur en de sekti-es Gymnastiek, Ëiadrninton,
Korfbal en Uolleybal decharge van betalinq te verlenen.

rmans R. van Raaij
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1-riil r cov:, L\*t> -

90, ---\L,:6

Ka::np de .tutber'q
kampkost en
bus

insci::'iifoeld 87 à "f

aan'i .zazL}.ti';r 249 , -

Í 3.344,25
L.'t52 , --

40, --
f 4.696,25

Í===L?2,=29

sektie gYmnastrek

t.ó80,-- Í=Lr?L2&2



TunevenemenfJ Nederlandse Kanpioenschappen Kunstturnen Dames.

29, 10 en 3l mei 1981.

Financ:-ee1 overzicht .

f 2,869 ,!a
295.91

f "l Oan t',AJ L. r\)vr.;+
-1 nn
l . \/ 

,

4 "1 /1,n/\
J -,'-)'i )t-

J' 22 ,55
396,5C

DA Llr.\a ï , (-,v
I tl''r
zJ t)

)1A q,n
c4.), ?tv
177L).. r--

j r-rty1 e den r r€ i ew-o:'l:e::s,
Jansen en !-:litsen
organi sai i e

i==12:918*11

f 2.591r29
4CC , --

5 .000, --tr. aa 6, ac).') )').V-

kleine artrkelen __Lr r55
huur stoelen, tafels
rekl-ane, af f i.ches
vco:'bereidings- en sekretariantskosien

f 881_,

Í 1.4d0,--

2.ABO ra4

i A)( (q
L. rL) , ..)

256,68
!. t_L ) , L\)

AOq AC,vt))1)

1.94C,40

i.458,75
112 , --
i57 ,50

l. 64 2 ,Ag
LL4 , L5

herinneringen dee.lner:er.s
pr\;Swinrr.aafS

diversen
76C

ÀA

62

Í__]1,_Q6q,.11

,DE HAZENKAMP'
NiJMEGEN

fnkomst en

entree gelden
afdraeht aan gemeente lO/"
progran:aboek.; es
btdrage K.N.G.V.
t ekort

LTi t ga,,- en

zaalhuur Centrale spo::t na1

tcestellen ianssen en !'r'itsen
vervoer overige

aankleding zaal bloenen

briefpaprer, enveloppen
pc:'to en tel-efoon
fct okc pi een
sïenciis, papi-er
vergad.eringen
reiskcsten

reiskosten .iu:'yleder
konsr-rropties, naa1t1;den :

af s l-u:-t i-nss .i.:;#:;;ï
nuziek



t; !--

Aan het Bestuur van de Sportverenigins De Hazenkamp,

ile ondergetekenden,
P.v.Kol-ek en P.Zandveld, optreclende als J-eden der kascommissle
van de seetie Gymnastiek en Turnen, delen u meCe dat op

15 oktober 1 981 de boekhouding van uw penningmeester, de

heer F.Beynon, is doorgenomen. ltra een ultgebreÍde cortrole
van de door de penningmeester verstrekte overzichten,
rllsmede het doornemen van de diverse posten clie aan de

overzichten ten grondslag liggen, hebL,en vrfi geconeludeerd
dat d.e boekhouding geheel i-n orde is, en niet tot enigerlei
opmerking aanleidÍng geeft.
I)e kascommissie is van mening dat de heer Beynon zijn taak
bekwaam en gewetensvol heeft verricht en stelt u dan ook

voor de penr.inggneester voor het door hem gevoerde beleid
en beheer van de financiën over het boekjaar 19BO/81

vo].ledig kwijting en dechar6le te verlenen.

Nijmegen, 22-10-1 981

De kaseommissie,jl,ry*
(P.van Kolck)

? Z*-* 'o--

( P. Zandveld )
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rtDe Hazenkamp rt

sektie Honk/softuat

Kas

Giro

Bank

Nog te ontvangen kontr.
Nog te ontvangen reklame

Opbrengst klubhuis
fnergieverg" NISC

I _ rraad kleding
Sport,keuring

0pbrengst Grote kLubaktie

Representat,ie

I'Jegatief vermoqen

3.535.-- Credi.teuren

224166 Afdracht basiskontr.

BALANS PER 31 DECTI/IBER 19BO

Í 92151 Vooruit ontv. reklame J 497rSO

400.-- Reservering onderh. stencilm. ZBl r2O

525.-- Energiekosten ( nog te bet. ) | 750.-
755 r42

1 95.--
CNC

12 e5O

500. --
1 80.--

.í ^tso -zt

6 .673 110

1.000.-

r le.121 ,8OÍ t@.121 ,BA



IIDE HAZENKAIVIP''

sektie HolB/§gLlEaL

Financieel overzieht 1980 - Begroting 1981

BATEN Begroting
rB0

Llerkeli jk
rg0

Begroting
rB1

Kontributies
Donaties

Terrein-reklame
Opbrengst klubhuis
Rente

Jeugdsubsidie

Verhuur geluidsinstallatie
Div. ontvangsten (Grote Klubaktie)
Reisbijdrage

Kledingverkoop

Nadelig saldo

1 2.350"-
200.-

3 .000.--
2,750,--

40._
650.-

-a-

-o-

-a_

_a-

_a_

13.716 r25

1.205.-
2.561r25

3,755 r42

115r69

785 ,40
1 50.--
461 r25

-o-

14r4O

,L.1s3r30

1 5 .880.-
'200.-

3.000.-
2.000.--

50.--
750.-

_a-

500.-
1.774.-

-a-

-o-

1 B. 990" -- zdala"oz 24,150.--

LASTEN

Sportkeuring

Ívlateriaal

Reiskosten

Porti en telefoon
Toernooien

Bondskosten

Stencile, patriex + inkt
Representatie

Zaalhuur

Terreinhuur + energie

Bas iskontribu tie
Kleine kosten (verz.ffiët, + rr:erpm. )

Bunra + vergunningen

Div.y begroting reserve

Afschrijving + onderh. stencilm.

)
)
)

2.300.--
5 . 000. --
1.600r--

700.-*
3 .000. -

300.-
200.--

3. 900.--

950.-
300.--

90. --
350. --
150.-

45r50

3.936,5B

6 .37 4 e28

1.637r85

449 ezA

3.91 g, 36

614 r25

562r7O

2.746,25

ry.2o3rz1
1,000.-

320, -
to1"'_'

_a-

-o-

-o-

1.600.-
7.500.--
1.800.-

500.-
3.650.-F

600.-
450. --

6. 000. --

1.00d.-
300.-
1 00. --
500. tu

-a-

1 50.--

*)

Lidmaatschappen, techn.aktiviteiten 250"-
1 8.990 . -- ztf,etaroz 24,154.-

x) Hierin is een bedrag opgenomen van f 750,-- v.d. totale afrekening energiekosten.



Í'Ds Hazenkamprt
sektie honk/softbal,

Kostenberekenine. ppr fid

:eu9d/softbal tid | 80. Kontributie: Í 105.=

Zaalhuur f
UeLdhuur

C.v. veld

Bondskosten

A1g. bondskostan

Reiskosten

IlaterÍaaI
ndm./tetr * f,€presentatie

Basiskontr.
Toernooien

Zaalhuur

Veldhuur

C.v. veld

Bondekosten

Alg; bondskosten

Reiskosten

Ívlateriaal

Adm'.e teI. en representatie

Basiskontr.
Toernooien

10e25 (exc1..okt.
10r35

17e05

9r50

16r38

80.;:
22 r1O

13 r75

Br50

3r60

t/n' dec.. 1 980)

191 r48

Seniorlid r80. Kontributie: f 130.=

14 r25

10r55

17r05

23 r'75

16r38

B0 r--
2211O

13r?5

Br50

3e60

(excl. okt. L/* dec " 
t80 )

(geldt niet voor het 1e en 2e team)

Í 2A5t73

==#:

is niet vetuerkt..Het peanut-gebeuren



rDE HAZENKAÍvtPll
afd. Cluh,hulsbeheer

X-x-X

3] iuli Ie81

T U 5 5 E N T IJ D S E RISULTATENREKENING

I januari 1981
31 juli l98t

2940.22
3793. 59 toename

846.6L
250.--
800. --
400. --

L2225.'1',7

l7il5.--
24L.43
109.30
4O7,.62

I14.50

&o4.43
24. -_

302,59
3I5.66
295.7,'2

514.23
17. 5'0

35I1.32

50. --

7,62.54

596.6I

400. --
1000.--
.3gB.g5

31!2!:!1

21900.65

953.37
227 54.O,2

359.--

245.--
233 57. CI2

23357.A2

F lipperkast
GÍft,en: St. Levensmorgen (zie 1) 50.--

ter,gelegenheid van opening L9S.-:

INIKOPEN:

Drank- en eetLraren
R ookuaren
l-lulpmiddelen (bekers, schaàItjesr etc.)
5 c hoonmaak ar t ike 1 en

I nventarls
Huur, / ondehoud oude gebour.l

2uiveringslasten L56.24
Muziekvarg./aUmA sg7.0,6 69s.30 x T/12'
0nroerend Goed Balasting
Verzekering gebouu Bn inboedel: 5tZ,BI x l/tZ
C ontainerr
T e lef6on
E nerg ie ko ste n

F e pre aentati e

Hypotheeklaeten, +*Ë x Bzal.Aa
1) St. Levensmorgen (r"Ivaldatumi L mei)

3/L2x2%van1o.b00.--
Renteloze lening (vervaldatum! S0 sept.)

Lo/LzxL/tox grso.--
0fficiË1e opening

ÍYluziek feestavond
terug te ontvangen

terug te ontvanqen
Uitgekeerd aam, afdelinrg honkbal
Saldo UINST



OVIRZlCHT BOIJU C L U B H U I S.

A. Kosten
20v5.7.O

27 0I.94
IBOB.SB

2351.81
1005.40
lB33. g0

388.38
543 5. --

30 t. 49

Beqroot
300u.--
5000. --
3000.--
2000.--
800.--

3000.--
800. --

3000.--

I166.20
4LL.62

35I.Bl
?o5,40

2435.--
301.49

lYlinder Ívle e r
924.34

2298.0,6

LTgL.42

Elektrische installatie
C.V.- installatie
Sanitair
Teg elr.lerk
Hang- Bn sluitr.rerk
Keukeninricntimg
Schilderuerk
Dakbedekkinlg
D iversen ( hurir,r g Breedschappen,
vBruoBr, toezicht, enz. )

P laf ond s
Bar

A an rl B arl[is o g
Meerr,lerk

Notariskosten
A re h itec tk os ten

L?902.I0 20600.--

1368.50 0pbrenqst
557.85 rente

L926.35

98500.--
556.3'i',

99056.37

380.--
I500.--
IBBO.--

444.88
582.95

LO27 .83

rommelmarkt 197O.7O
107. BB

2078.59

3293.74599I.6r1

C.

D.

E.
Elektrische verlichting
I nrichtirng ( gordi jnen etc)

TotaIen,3 A.
B.
c.
D.
E.

17902.LA
L926.35

99056.37
1880.--
LO27.g3

L2L7 92 .65

BALANS
Gebour,r

Bezit

140000.--

140000. --

Hypotheek
Leninq 5t,

70.000.--

L evensmorgBn I0. 800. --
Renteloze .Lening 9150.--

50.850.--
140.000. --



llDE l-IAZENKAíIPil

Ni.imeqen.

AFREKENING R O íVI Íï E L IÏ A R K T.

Aldeling kleding en schoeisel
, , boeken, grammofoonplaten, spel Ien
, , meubels, TV I s, Iampen, f ietsen
, , K leine pot jes, vazen r sDuisteri jen
,, balgooien
,, rad van avontuur
,, doelschieteÍ't,
,, rrkoek en zopiett
,, gBureerschieten

Verkoop visvrouubeeldJe
Verkoop autor DE aftrek van het aankoopbedrag

r
lt

ll

ll

lt

il

ll

It

ll

ll

ll

287.50
246.--
6LL.20
370.35
45.--

362.45
28.--

L94.2A
94.--
26.--
50. --

G emaakte kosten:
Huur tentzeilen
verg aderkosten
huur rad van avontuur en schiettemt,
incl. kogeltjes en bonboek ies
inkoop frieandallen
consumpties medeuerkers

Netto opbrengst

f 60. --
rr '1 4.--

il 140. --
ll 30.-_
n 100. --

f 2314.1A

344,--

r 1970.70

0pmerking: mogelijk is
terecht gekomen op een
aan de totaalopbrengst

op het eind van de

verkeerde afdeling,
gBBn aflbreuk doet.

dag een enkel bedrag
hetgeen uiteraard

Nijmegenr 27 oktober I980.



íttTorv
SPORTVERENIGING

'DE IIAZEIIKAUP'
NIJMEGEN Financieel verslas seizoen 19BO - 'l qAl

sektie koI:fbal

SALA}IS

sALDo k?"
Er.ro

INKOI'ISTEN

bankrekening (f otto/toto)
kontributit
incasso
donatie
subsidLe
oud papÍer
lotto/toto (tnrispost)
bondsLasten
advertenties ( rt Hazenpeper)
restÍtutie vereniglngsbi j tLn.

ÏIITGAI/M{

Ieiding
bondslasten
re iskos ten/toernooien
verenigingebijdrage
ad.ninistratieIt Eazenpeper
reprecentatie
portor/telefoon
naterÍalen
energlekoeten(tnak. honkbal )
schuld II.B.
restitutie kontributie
retour ?Voorschotrt

vermogen

<1-7-r81

LzOr45
L621r1g

560r-
1628r 506r-

lQr-
1424r-

145,81

100r-
L72r5O

,0-4-r81

-
786167

55Or-
t 22,-

9t-
55r-

860r-
229126

600r-
410r-

-

4820L21Wer22

2OOr-
Lro,6,

25t-

95,70

10or-
729r29

4518r7,

400r-
907 r15
L22r45
115r-
25r-

L59t-
2O2r75
69rrO
15r-

10or-
729r29

. 84r_
110'-

L56Lrgg

!w28g.é2



Flna^ncieel verslae seizoen 1980 - lgBI

De HazerÈamp sektie korÍbaI

FINANqIEE _yB§!4q-_2l=1-el

verslag
r80-f 81

beezotLneë
rgÈr81

{/no.tt

Yerslas
r79-t80

banhekenhg (totto/toto) 67016,
kontributie . : I5B1O'-
incasso 91r-donatie 412150subsid.ie L424t-
oucl papier 2B95rOO
grote clubaktie Bl5r|jttteyeel in kas"(inc1,co:r. ) 54Or7t
advertentiee (rt Eazenp.) l25gr-
E.C./ka,np l46r7jtrarchitectuurtt 15@r-
rente (giro) f:r+o
romrnelnarkt
bingo
diversen l0r55

INKOMSTEI

IIÏTGAVEII

Ielding
bondslasten
re i sko s ten/toernoolen
verenlglngsbijdrage
zalen/velclen
administratieIt Eazenpeper
reprecentatÍe
porto/telefoon
naterlalen
keuring
vergaderen
verzekerlng
energÍe (kfeea*.)
E.C. + diversen
rese:rreren (reeultaat )

75O,-
19670r-

1150rt-
2000r-

2O5Or-

Ttgr17
L1112r-

54t-
,82r5o

Lr42r55
L5r6,60

419,O2

orL2
4L25,49
Lr6r55
1L9,51

u6L1,Og

2250r-
6t26r7O
t256r75
977,50

4704r05
500'-

]..4o4rL5
1070,40

529rO5
1128r60
115'-
L57 r50

559r,19

u%
25OOr-
740or-
22OOr-
t224r-
5662r-
400'-

2L7Or-
95Or-
164r-
95O'-

1800r-

?fll:jf M.*

22t87,7'

454r,50
5553,L2
L954,t5
1175 

' -1495,25
416r-
712r22
518r 21

416160
69Qt-

21r-
82rL5

100r-
428r15

2020rIg



SPORTVERENIGING
,DE HAZENKAMP''

NIJMEGEN

\ fl.l'

NIJMEGEN, 1O nei 1982

In oglracht van d.e Àlgemene Leden Vergadering varr d.e sektie korfbal van

s,v. ile Hazenkamp d.d.19 nov. l9BI hebben ondergetekenden inzage gehad

j-n d,e finasreiëIe administratie van de penningueester Antoon v. Raay in
de periode 1-8-t81 tot 1\-12-f81 en gé6n onregelma.tlghe-den gecocstateerd

en verzoeken d.erhalve de vergadering vaJl de sektle korfbal en de kas-

commissie van het hoofd.bestuur, de pemingmeester décharge te verlenen
en danlcen hem voor zijn bijtirage in het goede functioneren van de

vereniging.

l{as getekend.

Otto Bor

tr'rans v.d.Heijden



FINANCÏAEI, VERSÏ,ÀG
S"TT. DE I{AZE}IKA"}í?,

BÀÍ,ÀI{§

Debet:

Sald.o giro
fe ontv. koutributie
Te on'tv" subni-d.ie
Ker.stkrtn.
Iilaterialen
Keuringsgeld.
Itestitutie zaalhuur
Vormot-1on.

CredÍt:

Zaalhuur H.B"
Zaal"huur NeVoBo
Ï,eiCersLasten
Bootes NeYoBo
S ekre t ariaat/ adrnini s t ra.tle
llerenigine sbl j rlra.;"'
Posto
Reiskosten

§tsi,at van ontvangs_te} en uitgaveE

Ontvzurgsten:

I(ontrÍbuties
Inkasso
Subsldie
Rento
Verkoop kerstkrtn.
Keurin,gsgeld.
Diversen
VerLies

OVER Dli PERIODS 1-B-1980 t/m 31-T-1981 VAN DE:'
SM(TÏE V O I, I, E Y, B f\ I.
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Uitgaven:

Zaalhuur II.lJ.
Zaalhuur I.leVoBo
I,eid r: r:slasten
Ilond slrr,sten
Boet e s

L ,-"beKr./D(ullo/dav.
Ve renir-1ing sbi j d rage
lllat eri aa1/kers tkrtn. -af schr.
Porto
Ilepre se.nta-ti-e
Iteiskosten
Diversen
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Kapi taal svergeli j l<Íng :

Beginliapi-taal negatief
Ilin<lkapitaa"l negatief

Verl-ies J 3.O44 r43

Door een 65.rote i;erugloolr in iret }edena;rntal is onceveelr j'J.000,- mÍncle:.
kontributie ontvavrilen. rhn was hegroo"b. Doordi.it rle vas;te -l rll;*-,rr (vc,oral ij_c
l..ej-rle::slasten en zasrlituur ) nc,::rnaal. d.oorbetaraltl moesten lvorden, is cLit
seizoen een verlies geleden van ruirn.l'J.OOO,-. Omd.at een verhoging vn::
de kotttributie niet verlrntwoord is, om,1a'L deze, in r.'er5lelijking; met aailerc
volleybalverenigingen, a.l. aan de hoge lca"rlb is, h.eeft het be;;tuur i;eriieenChet iLilntal trninÍnt:§juren tc::up; te mocLetr lrren11otr tot 2-]. -L.p.v. 6c eerr-1c1c
41 , llierdoor dalen uÍteraarcl niet alleen tje lasten ..ran zi.alhuti.r maar ook

«le lei.derslasten. Ondrr:rks deze maetregelen is de hel;ro't,in;1 , ,,vi1ëir.op

zodr,rdelijk zal worden telugl,;eliomen, niet sluitencl te kri.j,getr. iiuimte vo01.
aflossin€ van de huidi6:e schulil.en is ci.i.in ook in de irl of niei lra;i ste toe*
komst nÍ-et mo,1elijk. ïndj.en het huidige ledental :ij-et tocneent ntet plus
ninus 15 leden, terwijl het aaltal traini:rgsuren i;elÍjk moet (t) blijven,
is het volgens het bestuur niet ve:'antwoord. om doo:'te É{€,"en. De schulden
zouden dan all-een maar toenemen. De overige seirtÍes zoud,en hÍcrviin cte diipe
worclen.
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Ontvangsten:

KontrÍbuties
Subsldie
Aktles
ïnkasso
Donaties
Verlies

Totaal

Í B.0oo, -
1,0oor-

10or-
150,_

P tID'
1,025r-

f 1a.2.15 r-

IIltgaven:

Lelderslasten i 4.00Or-
Zaalhuur H.B. - 2.j5Ot-
Zaalhuur NeVoBo 1.OOO,-
Bönd.sl.asten 1.OOO,-
Verenigingsbljdrage - 50Or-
Sekretariaat 5Z5r-
Ad.uriuistratie J00, -Àfsehrijving 250r-
Eoetes,/dÍv.,/repr. 35O r-

W

Toelichti-ng:

Ontvangsten:
Kontributies: begroot op 50 leden constant.
§ubsirlie: door datri-ng leÍderslasten -ulteraard 1erger.
Aktlesr Grote cLubactle: doo:. onz" &tle 100 loten ingelrocht.
rlonatiesr midd.els brieven hebben ïue een aental (t 6o) bedrijven
benaderd.
verlies: met dit verlies stijgt onzo schurd. naar J Í 6.800r-.

UÍtgaven:
l,eiderslasten, za.alhuur: d.oor inkrlmp5-ng aantal leden moest het
aantal traÍnÍngsuxen word.en teruggebracht.
Bondslasten: d.alen door daLitrg aantal leden,
Verenigingsbijdrage: id.em als bor:dslasten.
§ekretarÍaat: lroger dan andere jaren: voorkouen moet worden, dat
bestuursled"en zeLf kosten gaan betalen (o.a. terefoon, reiskosten).
Ad:nLnistratie: gelijk aan vorJ-g seizoen.
AfschrÍjving: s1i;itage balLen. Door dlefstal vorig seizoen was deze
post verll hoger.
Soetes/d.iv./repr.: aaïr. de z6ér lage kant. valt 'rvaarsch-ijnriJk hoger
uit. De boetes zullen, zonodig, worclen verhaald op d,e leden d.ie cleze
boetes voroorzaken.



Betreft: kasverslag.

0p donderdag 1 0 september 'l 981 heeft de kascommissie, bestaande uit de
hÍeronder vermelde leden, de boeken van de penni-ngmeester van de
S.V. de Hazenkamp, sectie volleybal" gecontroleerd, Hiertoe zijn de boe-
kingsstukken met de in het giroboek geboekte posten vergeleken en afge-
stemd op de mutaties op de glrorekening 1 45701 1 t.n.v. Penningmeester
S.V. de Hazenkamp sectie Vol1eybal.

De door ons gecontroleerde periode liep vanaf 28 augustus 1 980 t/n
5 augustus 1 981 .

Het saldo op voornoemde girorekening bedroeg.per

Over bovenver"melde perÍode waren de inkomsten
Tussentotaal

In dezelfde periode bedroegen de uitgaven
SaLdo

27 augustus 1 981:
f 190,19
f 12.760,O1
í 12.950,2A
Í 12.Jal ,57T@

Dit saldo kwam overeen met het saldo op bovengenoemde girorekening.

De boekingen waren overzichtelijk in het giroboek reergegeven en vonden
aansluiting met de mutaties op de girorekening en de aanwezige boe-
kingsstukken.

Toch menen wij dat de volgende opmerkingen de moelte waard zijn om
onder uw aandacht te brengen.
Bij controle is gebleken dat in totaal Í 511,-- is betaald aan de
NeVoBo wegens boete. Van dit bedrag was f 105,-- boete wegens te late
betalingen. Naar wij vernomen hebben zullen in het komend seizoen de
opgelegde boetes door de NeVoBo geheel of gedeeltelijk worden verhaald
op de leden zelf wanneer van nalatigheld sprake is.
De extra boetes, welke bij te late betaling worden opgelegd, achten wÍj
onnodig. De oorzaak dient te worden gezocht in de financië1e positie
van de volleybalclub. Wij achten het verstandig deze benarde toestand
eens aan te kaarten bij het Hoofdbestuur.

Tenslotte is ons gebleken, dat bestuursleden nogal eens geld voorschie-
ten ten behoeve van de vol1eyba1c1ub en dat dit voorgeschoten geld niet
of te laat wordt terugbetaald aan de betrokken bestuu::s.r eden. Het ge-
volg hiervan is, dat kleine geldbedragen, zoals door Ce -1eden contant
terugbetaalde boetes, door de bestuursleden worden verrekend met kleine
contante uitgaven zoals die voorkomen bij toernooj-en e"d
Aangezien de volleybalclub niet de beschikking heeft c e' eer kas of
een kleine kas kunnen deze mutaties niet worden verantwo'-r.r<i:-p \et
giroboek.



Het spreekt voor zich dat controre van de inkomsten en uitgaven van devolleybalclub niet optinaal kan verlopen.
I'Iij sp::eken de aanbeveling uit voorgeschoten bedragen door de bestuurs-leden betaald, periodiek,'bijvoorbeeld wekelijks, uet de penningneesterte verrekenen en niet zoals blijkt na een te Íange periode.
De penningneeEter op zÍjn beurt kan dan op een genakkelijke rijze deiakomsten en uitgaven in het giroboek verantroorden.

De kesi:omnrissie bestond uÍt:

Itlej. Tineke Rozendal, TolLensstraat 217, Nijmegen
Dhr. Jacob Holster, Ivtralvert 75-11, Nijmegen
Dhr" Theo van den RÍjk, De Kluyskamp I 1-71, Nijmegen (v
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Voetbalverenlglng De

BaLane pcr ,1 - 7 -

Hazenkanp

1 981
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UfTGAVENT
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689,06
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Financleel verelag van 1-8- 1980 t/n ,1 - 7 - 1gs1

INKOMSTENT

kontrlebutle
donatio
rcnte
kcurlng
verlÍsa

veldhuur
KNVB

E. G.lil .

ver.biJdrage
porto
kcurlngr
laterlaal

f1 1656.1O

50.-
94.50

50. -
412.a9

fl 22rr.58

f I 47O.-
1189.65

296.5'
'119.-

4r.go
75.-
6q.50

f I 225r.r8

G. Franclssen
2? -B-1 981


