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IN LEIDING

Het seizoen 1984 - 1985 heeft vooraf in het teken gestaan van het
zoeken naar een eigen turnaidcqrunodatle. Aan het eind van het sei-
zoen werd deze wens gerealiseerd. Een fabriekshral aan de Ploegstraat,
groot l-5 bij 3O meter, werd ingehuurd. Vooral de turnlessen zullen
in het konend seizoen zo snel mogelijk hierin worden ondergebracht.
VeeI werk, vooral door vrijwilligers, nI nog moeten worden verzet.
De sektie korfbal heeft dit seizoen voor het laatst gespeeld op het
veld van de van rt LinderÈroutstichtirg. Volgend seizoen vindt ver-
huizing plaats naar het nier.lre veld in de wijk Lindenhrolt.

Zowel bij de sektie badninton a1s hork- en softbal was er in het
afgelopen seizoen een grote ledenaarrwas. Dit, en het afstoten varr
een orrrendabele zaal, heeft bÍj de sektie badminton geleid tot een
positief resultaat.

ALGEMEE N

BESTUUR

Het bestuur bestond dit seizoen uit de volgende personen:

Jan SchöIs voorzitter
Mareo Boogert sekretaris
Simon Kersten penningmeester
Piet van Staveren Iid
t,t/im Zegers gfinastiek, turnen en leiding
Trudy Peters badninton
Trudy van Hal hork- en softbal en klubhuis
Jenrry van de Logt korfbal-

In de loop van het seizoen werd het bestuur versterkt met Ben Duin,
dle zich voornamelijk heeft bezig gehouden met de realiserirg van
de turru]<1<onnodatie.

Zoals e1k selzoen verzorgde ook dit seizoen Ria Kersten de leden-
administratie van de vereniging, uitgezonderd de kontributie adnini-
stratie varr de sektie hork- en softbal. Tevens verzorgde zij de
boel<hroudirg en salarisadministratie voor het hoofdbestuur.
De verdergaande teruggang naar gespreide betaling brergt steeds
meer werk met zich mee. Het aantal verwerkte betalingsopdrachten
liep inrniddels op tot 3750 stuks.
Tevens werden L2.829 Hazerkanpers uitgeschreven en gesorteerd.

LEIDING

In vaste dienst van de verenigirg waren dit seizoen:

Ton Teunissen gmnastiek en kaderwerkzaanÈreden
Rob Notenlcoqn gnrmastiek, B turnen en badminton
Laurerrs v.d. Hout turnen ( deeltijd )
John Frinsel grmrrastiek ( deeltijd )
Felix Hoefnagel badmi-nton jeWd ( deeltijd )
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Helaas moest aan het einde varr het seizoen, crn firranciëIe redenen' het
dienstverband met Laurrens v.d. Hout worden beëindigd.
Voorts werd op diverse plaatsen gebruik gemaakt vap vrijwilligers.
De sektie hork- en softbal liet wedercrn Wa5rne Dobrutzlql uit Amerika
overkcrnen. Deze vervulde opnier-rw de ro1 van speler-coach.

KADER

Het afgelopen seizoen is er door de Hazeni<anp een bestuurskaderkursus
georgarriseerd. Het doel van de kursus was de l«naliteit binnen de
diverse besturen en kqnnissies te verbeteren. De kursus stond onder
leiding van Kees Stieding, konsulent lichamelijke opvoeding te Nijmegen.
Er werd door 16 personen aan deelgenonen verdeeld over alle geledingen
van de vereniging.
Het afgelopen seizoen werd getracht een financiële konnissie in het
leven te roepen. DoelstelU-rg van deze kcxrrnissie is een beter gestan-
daardiseerde afwikl<e1ing bij de diverse penrr-ingmeesters te bewerk-
stelligen.
Verder zou de kcxnrnissie hulp kunnen bieden aan de verschlllende
peruringmeesters en kaskontrolekcnrnissies . Voornamel i jk door ti j dgebrek
bij zowel bestuurs- als kcnmissieleden, is er nog welnig gestalte gegeven
aan de werkzaanrkreden van de kqrrnissie.

AKKOM MODATIES

Bij de sektie grmnastiek en turnen werden drie nieut,re zalen in gebruik
gencmen, te weten Dcrninicanenstraat, Florence Nig[tirgalestraat en
de z-aal Kerstendal in Berg en Dal. Bovendien werd rraast het turnen de
zaay van de Reestraat ook gebruj-kt voor gmnastiek en Jazzgrmnastiek.

Bij de sektie badminton werden de rekreatieve uren in de zaal van het
Elshrofcollege beëindigd. Deze uren zijn altijd erg slecht bezet geweest
cxndat deze zaal voor dit doel orgeschikt is en waren daardoor altiid
erg verliesgevend.

De toename van het aantal honl<- en softbalteams, zowel bij de Hazerkanp
als bij Nisc '7L, Ieidde tot een overbezettirg van het horkbalveld.
Aan het eind van het seizoen werd op het halfverhard veld een backstop
aangebracht waardoor op dit veld voortaart ook ptpillen-wedstrljden
kunnen worden gespeeld.

Aanl<cmend seizoen wordt een verdere toename van het aantal hork- en
softbalteams verwacht. Een uitbreidirg van de veldakkonriodatie in
Nijmegen liikt danook een bittere noodzaak.

GEMEENTE EN SPORTRAAD

Een voorstel, vreemd genoeg uit de sportruereld zelf, crn de subsidie cp
leiderslasten af te schaffen ten gunste van het in stand houden varr de

overige subsidie-artikelen, werd door het gemeente bestuur geluld<ig
niet overgenqnen. Vooral voor de sekties badminton en Sfimastiek- en
turnen zou de voorgestelde verandering ernstige gevolgen in het
financiëIe vlak tot gevolg hebben.
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Hoewel de Hazerkamp nog steeds niet is aangesloten bij de Nijmeegse
Sportraad verlopen de kontakten met het bestuur van de N.S.R.
bizonder plezierig. Het feit dat nu ook binnen de sportraad sternrnen
opgaan crn de vertegenwoordiging via ledenraadsleden opnieuw ter
diskussie te stellen zien wij als een positieve ontwikkeling.
Het horizontale kontakt in de vier sporten waar onze vereniging mee
te maken heeft is dit seizoen nog verder afgencrnen.

HAZENKAMPER

De redaktie konmissle bestond dit seizoen uit de dames Karin Teun-issen,
Arr van der Zwaan, Marjo CasteleÍjn en Marjet Loots. Een gedeelte vari
het seizoen werden zij hierbij geholpen door Frark Janssen d1e veel
leuk tekenwerk verzorgde. Helaas moest hij varwege tijdgebrek afhaken.
Ria Kersten verzorgde weer de advertentiewerving en Chris Bellink
was wederorn behulpzaann meL de lay-out.

JUBILEA

Op de voorjaa.rsledenvergadering werden de volgende leden gehuldigd
voor hun langdurig lidmaatschap;

10 jaar 1id: R. Wijshake , E. Wirkenius, U. Attemo, H. van BeusÍchem,
G. Biermans, O. Bor, S. Dimmers, A. Hendriksen, M. Saras,
M. Vermeulen, D. Kersten, M. Klelnjan, L. Maalsen,
W. Pijnappel, L. Sanders, B. Berkerhagen en F. de Va1k.

25 jaar 1id: G. Boone, J. Heideman, A. Rijnberk, B. Sutmuller en
H. van Wildernis.

40 jaar 1id: L. van de Sloot.

FINANCTË N

Het seizoen sloot af met een klein verlies in de hoofdbestuurs-
administratie, voornamelijk ontstaan door de afboeking van de schuld
van de inmiddels opgeheven sektie voetbal. Bovendien werd een oude
schuld aan de Nederlandse Volleybal Bond afgelost.
Een fors verlies werd geboekt door de sektie hork- en softbal. Dit
werrl voorrramelijk veroorzaakt door een overschrijdirrg van de reiskosten
met meer dan 50 %.
Deze overschrijding werd dermate laat in het selzoen gekonstateerd dat
bijsturen niet meer mogelijk was.
Dit voorval werd de voornaamste drijfveer achter het ontwerpen van een
systeem van maandelijkse financiële verantwoording van de penning-
meesters naar de diverse besturen.

Het verwacht verlies bij de sektie grmnastiek en turnen viel mee
doordat de zaa"L Reestraat dit seÍzoen nog niet volledig werd doorberekend.
Door de vrees voor het negatieve effekt heeft het bestuur besloten ook
aarkornend seizoen de kontributie niet te verhogen. In de leiderslasten
voor het turnen wordt aa:rkcxnend sej-zoen fors gesnoeid, desondarks mag
zeker niet op een positÍef resultaat worden gerekend.
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De sektie badminton stopte met de rekreatieve uren in het Elshofcollege
en had voor het eerst sinds jaren in Herrgstdal al vrij snel een LOO %
bezetting. Bovendien werd veel aandacht besteed aam akties.
Gevolg was dat een groot deel van de operrstaande schulden konden
worden afgelost. De toekcrnst ziet er voor deze sektle danook gezond uit.
Zoal.s gebruikelijk drÍjft de sektie korfbal- op akties waarvoor hier
jaar in jaar uit opmerkelijke prestaties worden verricht.
Ruim f 2.3OO,- kon worden toegevoegd aan het klubhuisfonds.

In het vorig jaarwerslag werd reeds gemeld dat de gebruikelijke uit-
kerirg van f 2.5OO,- vanuit het klubhuis na"an de sektie hork- en softbal-
niet haalbaar zou zijn.Genoemde uitkerirg is weI gedaarr, echter ten
kosten van een verlies in de exploitatie vart bijrra Í 1.300,-.
Verwacht wordt dat het lopende seizoen gunstiger zal kurrnen worden
afgesloten.
Over de gehele verenigirg werd een verlies geboekt van ruim f 3.5OO,-.
De diverse bizondere bestemrnirgsreserves namen echter toe met bijrra
f 11.OOO, -.

GYMNASTIEK EN TURNEN

Het seizoen 1984 - 1985 was weliswaar minder succesvol dan het
voorgaande, toch zijn er weer een aantal opmerkelijke punten te melden.
Een lichte daling in het ledental tot orgeveer B4O en hoog oplopende
kosten ( stijgirg van zaalhuur en leiderslasten ) teidden voor het
eerst tot een tekort. Dit vormde de direkte aaril-eiding tot het ontslag
van l,aurens van der Hout als turntrainer aarr het eind van het seizoen.

Het succes van het Nederfands kampioenschap voor klubteams kon niet
worden geprolongeerd, een derde plaats was het hoogst haalbare.
Zeer verdienstelijk en een indikatie voor de breedte vari de vereniging
was de zesde plaats van ons tweede team.

Als rode draad liep door het seizoen het zoeken naar een eigen turn-
akkcmnodati-e voor verantwoord, veillg en niet te duur turnen. ZoweL
de financiering als het vinden varn een geschikte ruimte bleken een
groot probleem. Nadat de heer B. Duln tot het bestuur toetrad met als
opdracht het realiseren val-r een dergelijke ald<crnrnodatie, raakte het
proces in een stroornversnelling. Eind juni kon worden meegedeeld dat
de hal er kornt.

BESTUUR

Bij de start van
personen:

Jan EigerÈtuysen
Paul Zandveld
Frits Beynon
Wim Zegers
Rob van Ligten

het seizoen bestond het

voorzitter
sekretaris
pennirgmeester
turnen en leidirg
turnen
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Behalve met de komst van Ben Duin werd het bestuur verder uitgebreid
met HerÍ< van Heumen, die de abonneelotto op poten zette,en Ri-ta den
Besten, die diverse sekretariaatswerkzaamheden op zich nam, vooal
voor het Turn Prcrnotie Team en het A-turnen.
Helaas Ís het ook dlt jaar weer niet gelukt een bestuurslid te vinden
die zich vooral voor de basisgrmgroepen zou moeten inzetten.

BASIS GYM. EN TURNGROEPEN

De leiding van deze groepen bleef in de vertrouvude handen varr Ton
Ter.rnissen en Rob Notenbocrn. Verheugend is dat veel leden assisteerden
bij het geven van de lessen en aflerlei speciale aktiviteiten.
De springwedstrijden waren dit jaar zo goed bezet dat een tweedelirg
nodig was. Ook de klubkampioenschappen kenden een goede opkonst, met
Daniëlle Colla en Michiel Zegers als uiteindelijke winnaars.
De sponsorloop in maart leverde, behalve erkele minitrampolines en
valmatten, een bedrag van ongeveer f !-5.OOO,- oP voor de nieuwe turn-
akkonrnodatie. A1le deelnemers aan de sponsorloop hebben als belonirg
voor hun bijdrage een middag op Papendal mogen trainen.
Een 6O-ta1 leden hebben deelgenornen aan het traditionele kamp in
het KirlGV-centrum te Beekbergen.

A.EN C-TURNEN

Bij het A en C turnen werd Laurens van der Hout tljdens zijn tweede
( en helaas laatste ) seizoen geassisteerd door Arrgelique Zwin]<els
( choreografe ) en Ellis Reichelt ( begeleiding C-groep ).
Niet alleen voor de trainer was dit het laatste seizoen, ook een
aa:-rtal topturnsters zette een punt achter een glanzende camière.
De internatÍonals ivliriam Eigenhruysen en Nicole Winkenius besloten hurt
loopbaan op het Nederlands Kampioenschap voor verenigingsteams.
Tar-fa vari de Schoor sloot haar deelrrarne Ín de sektie Wedstrijdsport
verassend af als winnares van de lVederlarrdse titel. Alle drie zetten
zlj nu hun ervarirg in bij de begeleiding van de nieuwe generatie.

Internatlonale wedstrijden in Kronshagen, een voorstad van Kie1, en
Dr"jsseldorf , waar in een sterk veld een tweede plaats werd behaald,
brachten het turnen goed in de publiclteit.
Ildividueel waren er successen j-n de Distriktskampioenschappen en in
de finales van de Nederlandse kampioenschappen, sektie topsport, met
o.a. een tweede plaats voor senior Derq,r Verstegen, een derde plaats voor
jgnior Monique Thoonen. Tevens werd de toestelfinale gehaald door
Esther Tannemaat ( pré-olWpisch ), Carla Zandveld ( klasse I ) en
Hester Walg ( klasse 3 ). pster Tarmemaat werd aargencmen in de Natiorrale
A-selektie.
Bij de klubkampioenschappen trok dit jaar Deny Verstegen aar^r het
langste eind.

B.TURNEN

Deze groep, onder leiding van Tanja
groeide sterk. Het trai-nen gericht
blijkt goed aan te slaan en voorziet

van de Schoor en Rob Notenboo'n,
op een iets lager wedstrijdniveau
i-n een grote behoefte.
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Met rume 1n de wedstrijden van Wedstrljdsport-B waren vele turnsters
aktief, wat resulteerde in een groot aantal ereplaatsen binnen de
kring Gelderland. rn de A-rijn haalden Marieke vermeulen en Tanja
van de Schoor de landerijke finale, met voor Tanja als resultaat, de
eerder vermel-de eerste plaats.
Het B-turnen kende ook enkele vriendschappelijke wedstrijden op
basis van uitr,visselingen.
Hilda van Beusichem werd verenigingskampioene B-turnen.

TURN P ROMOTIE TEAM

Het demonstratieteam van De Hazerkamp begint een begrip te worden in
Nijmegen en crnstreken. De steeds perfekter wordende shcn,r, scrns met
levende paarden, is lmiddels op diverse plaatSen opgevoerd, zoa].s
bij de Kasteelfeesten in Wijchen, de Nederlandse kaÍrpioenschappen in
Dieren en a1s hoogtepunt tijdens de Vlaggenparade voor de Vierdaagse
in het Goffertstadion.
Sportprcrnotie, l-edenwerving en puur turrplezier zijn de elementen voor
deze zeer gevarieerde groep die wekelijks onder leidirg vah Wim Zegers
trainde.

BADMINTON

De sektie telde dit seizoen 198 leden, te weten 125 senioren en 73
junioren. Van deze i9B leden namen er 40 deel aan de kcnpetitie.

BESTUUR

Aan het begin varr het seizoen was het bestuur a1s volgt samengesteld:

Trudy Peters voorzitter
Ton van Houdt sekretaris
I{arco Boogert penningmeester
Peter Peters konpetitiel-eider
Herk Schipper jeugdbegeleider
Amadé Cobussen rekreantenbegeleider
Op ledenvergaderirg van 24 oktober 1984 stelde Ton van Houdt zijn funktie
als sekretaris, volgens rooster van aftreden, ter beschikkÍng. Er werd
geen opvolger gevonden en hij verklaarde zich daarorn bereid het seizoen
af te meken.
@ dezelfde vergadering werd Marco Boogert opgevolgd door Riet van der
Giessen en Peter Peters door Michel Follong.
Op de bestuursvergaderirg van 22 februari 1985 trad Riet van der Glessen
af aIs penningmeester. Simon Kersten, penningmeester varr het hoofdbestuur,
verklaarde zich bereid tot het eind varr het seizoen, deze taal< op zich
te nemen.
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Op de ledenvergaderlng vart 22 mei 1985 werd Harrs Kersten tot pennig-
meester gekozen. Diezelfde vergadering werd de leden voorgesteld het
aantal bestuurleden temg te brengen tot drie personen cxn zodoende de
flexibititeit en efficientie te vergroten. De resterende bestuurstaken
werden gedelegeerd aarr kcnrnissies.
Zo i«,vamen de volgende konnissies tot stand: jeugdkonrnj-ssie, techrrrische
korrnissie, zaaJbehee rkomnissi e en rekreanten/aXt ivitei terkmrniss ie .

LEIDING

De sporttechnische leiding was in handen van Rob NoterÍromt ( senioren )

en Fel-ix Hoefnagel ( junioren ), de laatste werd hierbij geaasisteerd
door Herk Schipper.
In juni werd door Rob NoterÍrocm een kursus georganíseerd voor hulp-
trainers t.b.v. de sporttechnische begeleiding van de jeugdspelers in
het konend seizoen.
Darkzij reklame in weekbladen en propaganda op de Verenigingsdag op
i7 augustus i9B4 was de sporthal Hengstdal binrien een maand volledig
bezet . De zea,7 van het Elshofcollege was op het eind van het vorig
seizoen afgestoten.

KOMPETITIE

Er werd met 7 senioren- en 2 jrxriorenteams deelgenonen aan de konpe-
titie in het distrikt Centrum van de i{.B.B. De resultaten waren dit
seizoen zeer goed te noemen.
Het dagblad. I' De Gelderlander I' vaf'I i4 februari i9B5 vatte het eind-
resultaat als volgt samen: " Bii de HazerÈamp prcrnoveert niet het
eerste team, maar wel de teams 2, 3, 4, en B. Het 7e team werd opnieuri
kanpioen in de hererrafdelj-ng.r'

Team i bleef aanvarkelijk in de 3e klasse, ma.aT pronoveerde toch nog
naar de 2e klasse. Team 2 pronoveerde rechtstreeks rraar de 2e klasse
terwijl team 3 en 4 prornoveerde naar de 3e klasse. Team 5 bleef in de
4e klasse terwijl teatt 7 niet verder kon prcrnoveren. Binnen de heren-
klasse kwam team B in een hogere poule.

De jeugdteams namen voor het eerst deel aarr de konrpetitie en behaalden
daardoor plaatsen in de onderste regionen.
Bij de Nljmeegse kampioenschappen tlm 15 jaar werd bij het erkelspel
dames Heidi van lviaasakker kampioene.

Korkluderend, een succesvol seizoen en een versterking varr het spelers-
potentieel in de breedte.

AKTIVITEITEN

Het klubtoernooi kende een record aantal deelnemers, 60 senioren en
5O jr.rnioren en vond plaats in het weekend vart 19 tim 2L aptíl 1985.
Erg verheugend was het feit dat, vooral in de dubbelspelen, zoveel
rekreanten in de prijzen vielen.
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Er vonden tekrealtenuitwisselingen plaats met Veenendaal, LinderÈtolt'
Cuijk, Brou,vershayen en Herzberg. Ook voor de ieugd werd een zestal
uitwisselirgen georganiseerd in Nijmegen en crnstreken.
Door enige jeugdleden werd deelgencrnen aan het jeugdkamp, georgartiseerd
door de sektie gnnnastiek en turnen.

Hen]< Schipper, Harrs Kersten en Amadee Cobussen orgartiseerden de Grote
Clubaktie. Op de speelavond van 4 jarruari werd weer voor de traditionele
traktatie op oliebollen gezorgd.

In de maarrd maart werd een sponsorloop georganiseerd, met als inzet een
video-recorder. Door het kleine aantal deelnemers was de opbrengst
echter onvoldoende cm dit te realiseren.
Evenals vorig seizoen was het succes vart de ladderkonpetitie matig te
noemen. De oorzaak hiervan bleef onveranderd, de deelnerners die zich
hiervoor opgaven waren vaak afwezrg.

KORFBAL

BESTUUR

Aarr het begin van het seizoen was het bestuur a1s volgt samengesteld:

Ha-nneke va:r de Sloot
Jenny varr de Logt
Fred Wessel
Jo Meeuwsen

sekretaresse
perrningmeesteresse
teclrnische kcnrnissie
jer-rgdkotmissie

Op de najaarsvergaderii-rg werd Jop van Amelsvoort als li-d aarr het
bestuur toegevoegd. Halverviege het seizoen verliet Hanneke het bestuur,
zi-j kon de verenigirgsvrerkzaamheden niet larger ksnbineren met haar
nieuwe baarr.Tot april werd het sekretariaat waargenomen door Wil1em-Anne
Schöls, waarna de furktie werd overgedragen aan Harrie Hoenjet.

Tonrry Tobé en Jo Meer.iwsen verzorgden het wedstrijdsekretariaat en Hans

Nijmarr was dit seizoen de rekrearrtenbegeleider. Naast deze belarrgrijke
aktiviteiten werden er nog zes groepsgerichte of taakgerlchte kcrnnissies
gerr-:nd door een 16-ta1 leden.

AKTIVITEITEN

Het merendeel vart de leden is het afgelopen seizoen wel op één of
andere manier betrokken geweest bij de uitvoerirg van diverse klussen
en spontaarr georganiseerde aktivitelten.
Met name dient genoemd te worden de oud papier aktie, lotto - toto, het
schoolkorfbal, het kamp en erkele andere evenernenten, die zonder deze

hulp niet hadden kurulen plaatsvÍnden.

AI jaren werd uitgezien na.an een nieure korfbalai<konnnodatie in Linden-
holi, maar gedurende dit seizoen moesten we, wat betreft rle veldwed-
strijden, onze gasten nog ontvarlgen op het veld van het Kinderdorp'
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De mlcro-konpetitie in de zaaJ, welke de twee helften van de veld-
konpetitie verbindt, werd begonnen met een zeer krappe bezetting van
de teams. Met kreaLiviteit en :-nzet werden de problemen echter voor-
gebleven en werd deze kcxnpetitie met succes en goede resul-taten
afgesloten.
Het aantal leden bleef het gehele seizoen redelijk konstant, ma.ar
liet uiteindelijk een lichte daling zien.
Janrner was dat één micro-jeugdteam niet behouden kon blijven voor
deelname aan de veldkonpetitie, ondarks pogirgen vari de jeugd-
kcrnrnissie.

De onevenwichtige opbouw van het ledental tijdens het seizoen 1983 -
1984 kon ook nu niet worden rechtgetrokken.
In de pupillen- en jurniorenleeftijd lttl<te het niet blijven een team
op de been te brengen. Het kcrnend selzoen zal vooral daaraan veel
aandacht worden geschorken.

Echter, niet alleen jeugdleden verdienen de aanrdacht. Nu we in het
kornend seizoen dan eindelijk, zij het met wat vertragirrg, oí\ze
thuisbasis in Lindenhrolt hebben, zullen we ons in deze wijk moeten
gaan profileren. Dit heeft ten doel de sektie korfbal juist vanuit
LinderÈro1t zelf te verbreden, waaruit darr een hechte basis voort moet
kcrnen. Korfbal en daarmee de Hazenl<amp zd- dan niet meer weg te
denken zijn in deze wljk.

HONK. EN SOFTBAL

)lu het speelseizoen 1985 op het veld is afgesloten kan hiervan de
balans worden opgemaakt. De sektie telde ornstreeks de zomerstop
l-37 leden, die a1s volgt kunnen worden onderverdeeld;

horkbal; 39 senioren, 21 junioren, 12 adspiranten en 13 pupi1len.
softbal; i7 senioren, 19 junioren en 5 adspiranten.

Bovendien waren er 11 niet spelende leden.
In de loop van het seizoen hebben zich nog een tiental leden aangemeld,
het rraseizoen kenmerkte zich door een enoÍïne toeloop varr adspirant-
leden.

BESTUUR

Het bestuur bestond dit seizoen uit de volgende personen;

Chris Claesen voorzitter
Ab Wijshake sekretaris
Han Casteleijn perrningmeester
Trudy van Hal red. weekbericht, hoofdbestuur
Marian vart Kempen wedstrijdsekretariaat softbal
Marcel van LÍmburg wedstrijdsekretariaat horÈbal-

De materiaalverzorging was weer in vertrouwde handen van Coos Sennef.
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De beheerskcn'imissie van het klubhuis bestond dit seizoen uit
de volgende personen;

Gerda Francissen
Jan van de Vegte
Maikel Nijerhof
Thea Dingelhoff

afspraken agenda
perrnirgmeester
inJropen
tid

De evenementen konmrissie, die dit jaar weer het nodige heeft georga-
niseerd bestond uit: Albert-Jan Stolk, Hans lemers, Astrid van Doorn
en Dion Wlrkenius jr.
On de extra middelen te verkrÍjgen voor de reis- en verblijfskosten
van de Amerikaanse coach is " Ttre A-team ", bestaande uit leden varr
het eerste team, erg aktief geweest.

KOMPETITIE

Zowel blj horkbaf a1s bij softbal kwam er dit jaar geen kampioen uit
de bus. De seni-orenteams i, 2 en 3 van de afdeling horÈbal behaalden
resp. een derde, tweede en nog een tweede plaats. Beide juniorenteams
eindigden op de vijfde plaats, het adspirantenteam een tweede plaats
en de pupillen eindigden op een vierde plaats.
Blj het softbal behaalde het seniorenteam de laatste plaats, beide
juniorenteams eindigden op de vierde plaats.
Het senioren-softbafteam, juist vorig jaar gepronoveerd, degradeerde
hiermee weer naar de tweede klasse rayon Oost.

Zoals afgesproken op voorjaars-ledenvergadering werd dit jaar niet
deelgenornen aan de bekerkcrnpetiti-e. In plaats daarvan werd op ons
veld een acht-tal toernooien georganiseerd en werd elders aan vijf
andere toernooi-en deelgenqnen. Uitschieters hierbij waren het senio-
rentoernooi van 2i en 22 september met aansluitend een feestavond
en, mede a1s afsluiting van het sej-zoen, het vetera:rentoernooi op
L3 oktober. Het toernooi voor het tweede en derde team op 6 oktober
kon helaas geen doorgarg vinden. Ondarks dat deze datum vaststond
vond de konpetitieleider het nodig op het laatste monent nog een
inhaalwedstrijd voor Nisc-171 2 op ons veld te plannen.

TECHNISCH KADER

De toename van het ledental, en daarmee het aantal teams, brergt met
zich mee dat steeds meer kader írtgezet moet worden. Het is een
moeilijke taak cm hierwoor steeds weer mensen te strikken.
A1s speler-coach voor het eerste team werd opnieuw Wayne Dobrutzlq4
uit Amerika overgevlogen. Er werd tevens naar gestreefd hem meer te
betrekken bij a1le tainingen.
De spelers van het eerste team, hiervoor speciaal schuilgaand onder
de naam rr The A-team ", verzorgde erg veel aktiviteiten crn de nodige
gelden voor de reis- en verblijfskosten bijeen te brengen.

Het bestuur presenteerde een beleidsplan waarin het motiveren van
vrijwilligers crn deel te nemen aarr kader- en kcrnrnissiewerkzaanÈteden,
alsrnede uitbreiding van het aantal bestuurleden centraal stond.
Tevens werd hierin aandacht besteed aari het temgdrirgen van het
tekort, voornamelijk veroorzaakt door de reiskosten, en het hiertoe
opzetten en kontinueren van finarrciële akties.

-10-



AKKOMMODATIES

Tot nu toe zagen wij het veld in het sportpark \dirkelsteeg als een
" Hazerkamp " veld waarop, konform in het verleden gemaakte afspraken,
ook de wedstrijden van het eerste team van Nisc r71 werden gespeeld.
Het aarital Hazerkamp teams werd dit jaar uitgebreid van B naar 1O,
Nisc f 71- girg van l- naar 4 teams.
Zonder enlg vooroverleg werd dit jaar niet alleen de Hazerkanp en het
eerste team van Nisc t7L, maar ook de drie andere teams van Nisc 171-

door de konpetitleleider op 'rons" veld ingedeeld. Bij het jaarlijks
gesprek over de veldverdelir€, op ons verzoek dit jaar georgarrlseerd
door de gemeente, werd dit als voldongen felt geaksepteerd.
Gevolg was een overbefast ve1d, wedstrijden op zondag- en trainirgs-
avonden, irkorten en zelfs afgelasten van toernooiwedstrijden t.g.v.
kcrnpet i t 1 ewedst ri j den .

De speelmogelijl<heid werd wat uitgebreid doordat het halfVerhard
veld werd voorzien van een backstop, zc»,re1 de Hazenkamp al-s Nisc t7L
groeien echter nog steeds.
De veldsituatie wordt hierdoor orÈroudbaar, uitbreiding hiervan i-s
dan ook een bittere noodzaak. Geluld<ig houdt ook de Nijmeegse Sport-
raad zích met dit onderwerp bezLg,

F INANC IË N

Op dit mornent is het financiële jaar 1985 nog niet afgesloten. Gn
deze reden is het finarrcieel verslag 1984 en het halfjaarlijks
verslag i9B5 toegevoegd. Dezelfde situatie geldt voor het klubhuis.
De reiskosten, begroot op f 7.800,-, li-epen op tot f l-l-.656,37.
Hierdoor werd een verlles geboekt van Í 2.383,33 waarmee het
'f vermogenrtdaalde tot f L.257,66 negatief. Het is duidelijk dat
ook de sektie honi<- en softbal de exploitatie niet gezond kan
houden zonder financi-ële akties, reden waarcxn dit dan ook een
betarrgrijk onderwerp in het beleidsplarr is geworden.
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Financieel verslag
=========

Inkornsten:

verenigingsbijdrage
gnnnastiek
badminton
hor:kbal
korfbal
voetbal

kontributie
subsidie provicie
rente
MRT lessen
verkoop lepeltjes
verlies

Í 7 .73O,-
1.83O,-
1.03O, -

BOO, -

fin.versl.
1984-1985

begroting
1984-1985

f 7 .45O,-
L.760,-

9OO, -
9OO, -

55O, -
42.660,-

lnnn_f.vvv t

f 30.2oo,-
B .2OO, -

2.OO0,-
4OO,-
3OO, -
3OO, -
3OO, -

3 .OOO, -
45O, -
inn _rvv t

8.57O,-
B9O, -
4OO,-

1l-o, -

fin.versl.
1983-1984

Í 6.23O,50
L .4O2,5O

755, --
B5O, --
'1 10 __r !v t

605, --
45 .BiO,43

931,05

1 .398 ,41

f_qq.1qLq9

f 27 .543,68
7 .897,33
3.065,50
2.3O2,7O

3C2 ,50
376,4O
393 ,76
5O2,37

3.694,45
tr
J 1--

?n __vvt

58 ,50

272,9O
1)È, __

2q, __Le)

t-1.506,80

Í l-1.39O, --
560, --

4t-.181,80
2.L28,64
2.662,5O

37,50
373,83

Í -19.?11r2-Z Í_11=_??Q,_:

Uitgaven:

salarislasten
Hazerkamper
propagandaboekje
sekr. - adm.
porto - telefoon
vergaderirgen
representatie
verzekeringen
S.T.K. aktiviteiten
aktiviteiten ( bootfeest
sportkeuring
Kamer van Koophandel
Àlevobo, schuld vo11eyba1
aanschaf vlaggen
huur vlaggen
afboeking schuld voetbal
donatie uit alg. reserve gnrmastiek

badminton

J 27 .325,2L
B .224,L4

1 .863 ,59
35O,50
35O, iO
38O, gB

5O2,36
3.030,60

o :)auuJ , --)^ __Lv t

74,45
630, --
t')\ __

L1J,

rL4,24
Bl-3 , 

go
o E7r\a . J / u , --

B9O, --
1)q __
LL!,

1tr
L9,

57,20
4.O29,--

onderhoud ti jpmachines
afschrijving tijpmachines e .d.
afschrijving insignes
diversen
opbouw S.T.K. reserve

Í=?2:2=é42 f =??:??92= Í_qq.!q1,q9

1f
-l.J-



GYMNASTIEK EN TURNEN

Financieel verslag over de periode 1 - B - 1984 t/m 3l- - 7 - 1985

9elelElcL9l===Z===1999
Saldo

Nog te ontvar\qen:

ledenadministratie
kontibutie
donatÍes
inschrijfgeld
irkasso
hoofdbestuur donatie algemene resen/e

restitutie verenigingsbi j drage
rente
bedrijfsvereniging
Turn Prcrnotie Team
gemeente subsidie
bijdrage Grand Prix
bezittingen

vooruit ontva4gen kontributie
Nog te betalen:
hoofdbestuur salarissen

verenigirgsbijdrage
adm. - sekr.
Porto

zalen
bondsfasten
representatie - reklame
wedstrijden
porto
materiaal
lederradministratie ( porto )
Turn Prornotie Team
sponsorloop
kampen
diversen
bestemningsresen/e sponsorl oop

rn D rrta .A . r .

video

veÍmogen
bouwvoorziening

f t-o.598,30
9 .BOr,BO

31-7-1-985 31,-7-1984

f 24.338,29 f 6.264,84

6.581_,36
3 .75O , -- 7 .845 ,60

1,2,5O
33O,-- 75O,--
76,-- 147,--

I .57O, --
569,50

1a __
3 .856,08
1.BOO, --

t-2 .998 , 19
5.688,16

9 .670, -- B .O5O , --

Í=39:9Z1rZ9 t 3?31i={9

Í 657,50 Í 534,--

B .591,80 2.488,--
)?^ __qvv ,

)'7\ __ )7q __
L,9, L' !,

350,65 2Q,--
15 .81_2 ,35 B .OOO, --
7.L37,-- 6.O43,5O

237,L5 22,--
375,83

18, 10
217,r8
60,55

1.091,10
779,71

2 .192,76
345,78 33,--

45,09
823 ,50

trtrtr EEtrJJJ , -- Jira.) , --

20.4OO,10 22.988,87

-L4-

Í _tr9,?Z!,7?_ f 32_,?+1,79_



Euclsree!-verplas

Inl<crnsten:

kontributie
donatie
inschrijfgeld
irkasso
gemeente subsldie
rente
Tur,n Prqnotie Team
sponsorloop
diverse akties
donatie uit a1g. resen/e
vrijval zaalhuur 1982-1983
tekort

Uitgaven:

salarislasten f
zalen
verenlgirgsbijdrage
bondslasten
reiskosten
administratie - sekretariaat
porto - tefefoon
materiaal
vergaderingen
representatie - reklame
wedstrijden
turnuitw. Bergen op Zocrn
kampen Beekbergen
st. Nicolaas
Turn Prornotle Team
diversen
sponsorloop
resultaat t.g.v. vrijval zaalhuur
resultaat

f =!22:!?927-Z f=1!9:9?!+= f=1€:92=9*19

fin.versl.
r_984-1985

Í L22.2LL,25
97O,--

2.745,--
5O5 ,50

1-4 .91_O,31
432,21-

5.4O7 ,2O
15 .288 ,53

1 .5OO , --
B .57O, --
2.588,77

77 .488,33
39 .732,L7

7 .73O,--
7 .926,--
8.747 ,--
3 .582 ,25
1.326,73
4.277 ,26

9O8,75
4.969,38
1.772,98

2.39O,O1-
537,35

7 .929,23
324,60

5.486,73

begrotirg
1984-1_985

f 123.455 , -
75O,-

5 .OOO, -
25O,-

11.OOO, -
3OO,-

4.OOO,-
B .57O, -

5.53O,-

f Bo.25O,-
42.5OO,-

7 .45O,-
6.BOO, -
7.BOO, -
3.5OO,-

7OO,-
3 .OOO,-

1OO, -
3.OOO,-
2.OOO, -

5OO,-
3OO, -
oqq -vvv t

fln.versl .

r-983-1-984

f ]_t_o .438,25
7N r--

4.8O8 , --' 55O,--
t_2 .998 , 19

667,80

4.4L7 ,95

6 .OOO, --

r 66.599,1-3
29 .O50, t-O

6 .23O ,50
6 .576,50
7.825,60
3.453,45

879,68
3.548,48

46,'-
3.81O,O4
3.O44,06

24O,N
433,74
344,5O

1,.O72,45

6.O0O, --
1.465,36

f_149,.Qeq,19f -L-72'-L-?9.rZZ f-119.919,-:

-aJ-



BADMINTON

Financieel verslag over de periode 1 - B - 1984 t/m 31 - 7 - 1985

Egl=g!g + g !=9 1 = 
= 

=Z = 
= 

= 199 ?

Saldo

Nog te ontvangen:

lederradministratie
kontributie
inschrijfgeld
irkasso
gemeente subsidie
rente
rest itutie verenigirgsbi j drage
grote klubaktle ( kcxnpetitie )
uitkerirg ziektewet
sponsorgeld klubtoernooi
keurirgsgelden
boetes
voorraad shruttles
vermogen, negatief

Nog te betalen:
salaris
zaTen
zalen t.1.v. klubtoernooi
zalen t.1 .v. uitwisselingen
sekr. - adm.
porto - telefoon
lening hoofdbestuur
vooruit ontvangen kontributies
restitutie kampgeld
besternrningsreser/e sponsorl oop
besternrningsrese rve akt ivi te i t en kcrnrnissi e

Toel i-cht ing bestemmingsreserve

reserveperl-B-1984
toename
uitgaven

31-7-1985

f 3 .o50,83

L.467 ,--
3i5 , --

10, --
A--v,

77,06

1E
_e,

578 ,95
Rn __Jv,

2 .625 ,65

35,--
)È, _-

585, --
7.181,88

Í__q=_lqL4g f-19.qZq,-qq

Í 494,83

766,--
153,20
on __
Jv,

qn __Qvt

2 natn __L.vvv,

I a7^ __
)^ __Lv,

2.L72,55
913 ,91

31-7-1984

f 2.2L3,68

?otr _-
30, --

2.483,54

L27,5O

f 1.o9o, --
6.156, --

160 , --
?tr __vvt

4.OOO, --
90, --

I .545 ,60

aktiviteiten kon"rnissle :

Í==9:19?r19 Í-19.qzq,-qQ

f 1.545,60
827,O9

i.458,78

631 ,69

resen/eper31-7-1985

-16-
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Erqarer_ee!_yeqqlag

In}<crnsten:

kontributie
donatie
inschrijfgeld
irkasso
gemeente subsidie
rente
donatie uit algemene reserve
grote klubaktie t.g.v. kcrnpetitie
sponsorloop
aktiviteiten kcnnnissie :

lotto J' 2OO,--
grote klubaktie 589,93
rente 32,L6

diversen
afname aktlviteiten kcrnmissie
verlies

Uitgaven:

salarissen
zalen
verenigingsbijdrage
bondslasten
sekr. - adm.
porto - telefoon
vergaderlrrgen
verzekeringen
representatie
aanschaf klok
klubtoernooi ( zaalhuur )
oefenwedstrijden

aflosslng schuld hoofdbestuur
kamp
aktiviteiten kcrnnissie :

klubtoernooi f 622,98
ultwisselingen 348,30
oliebollen 37,50
afboeking shuttles 45O,--

diversen
resultaat sponsorloop
resultaat gewone rekening

Í-9!=-99q,"?q Í-QQ.4Q9': f_qLgqq,qg

fÍn.versl-.
1984-1985

Í 27.i-57,50
33O, --
630, -*
ro4.,__

2.744,5O
1,78,L6
Bgo, __
gog 

, 
go

2.r72,55

begrotirg
1984-1985

f 27 .665,-

4OO, -
2OO, -
4OO,-
1OO, _

Bgo, -
75O, -

f 8.55O,-
10.310, -
L.760 ,-
3.949,-
1.160,-

3OO, -

75O,-

2.OOO,-

5OO, -
I. LZ / ,-

fin.versl.
1983-1984

Í 27 .574,--' 
7L7,5O
4go,--
90,--

2.483,54
L73,Li

22O,45

4.248,O5

f i2 .594, --
16 .620 ,95

1.4O2,5O
2.394,67
1 . 1gg ,48

432,3O
227,2O

182,--

827,O9
77,87

63, ,69

f 7.729,L3
L2.775,7O
i .83O, __
) )'7'7 )r^+.Lt t rLa

f. i7B, g0

42O,32
229,go

48,4O
)?1Lvr t

17n, __L,v'

766,--
En -_vv t

2 .OOO, -*
ln __+vt

333,55

Í=9-L999:39

L.458,78
Bg, 10

2.1,72,55
2 .556 ,23

-17-
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KORFBAL

Financieelverslagoverdeperiode 1 -B - L9B4 t/m3i - 7 - 1985

E g-!g§ * g ! =9 i = 
= 

= Z = 
= 

= 19=9?

Saldo giro rekening
plusrekening
lotto beheer

Nog te betalen:
hoofdbestuur sekr. - adm. f 30,--

30,--

31-7-1985 31-7-1984

Í 5.O13,08

3.17O,--

f 30,--
10, --

+ Aít __J vvt
1 n1Ë __r.v!v,

162,-- 19,--
2nn __Lvv ,

22,5O
35,--

I .737 ,48 4. 1OO, --
4.7L3 ,7A 6 .620 , i7

f =L!:?92_é? Í:iq.q9q,qz

f 4.100,--

f I.937 ,48
3OO,70

2.399,30

4.637 ,48

J ó.J-L/ r03
9.458,68

77O,7O

Í i3 .547 ,O3 Í B . 183 ,OB
Nog te ontvangen:

ledenadministratie 643,50
xontributie 5gO,-- 1.603,50
donatie 9O,-- 2,5O
inschrijfgeld 2O,--
irkasso 10,-- 13,--
gemeente subsidie 1.005,60
rente t7 ,o5 B ,99

Í=1_!ggZrlg Í=19:Ègg_,_QZ

zalen en 'zeldenrestitutie kontributie c.q. vooruit ontv.
v;elpen
sportkeurlng
sweeters
bestemmingsreserve klubhuis
vermogen

Toel ichi; ing besternmings reserve klubhui s :.

situatieper3-i -7 - L984
boename:

+ 25 % oud papier opbrerrgst
winst lotto - toto 1984 - l9B5
toevoeging uit lotto - toro opbrengsten
voorgaande seizoenen

-au-

Í =9:21249



Iiglgrggl=Ysrgleg
Inksnsten:

kontributie
donatie
inschrijfgeld
irrl<asso
gemeente subsidie
rente
akties

grote klubaktie
oud papier
lotto - toto

opbrengst konsumptie verkopen
advertenties 1983-i984
advertenties 1984-1985
oi flan

diversen
verlies

Ultgaven:

salarislasten
zalen en velden
verenigingsbijdrage
bondslasten
sekr. - adm.
porto
representatie
evenementen
materiaal
reiskosten
Hazenpeper
vergaderingen
propaganda
welpen
kerstkaarten
kursussen
geluid
kamp
leiding werving
diversen
resultaat

konsumtie verkopen
toename klubhuisfonds
uit lotto - toto opbrengst
uit oud papier verkoop

resultaat gewone rekening

fin.versl.
1984-198s

f 11 1q1

4r7,5O
50,--
49,--

495,84
125,23

begroting
1984-1985

f L3.7IO,-
35O, -

trn_
Jv,

600, -
1OO,_

450, -
4.OOO , -

Rnn _vvv ,

fin.versl.
1983-i984

13 - 269 ,50
30o, --
1)^ __
80, --

1.OO5,60
92,97

438,85
4.991,26

695,--

E.237 ,79
674,94
2go, --

65 ,23

LBZ,7 r

i ,tr,n _
'7)tr, __

r =?!:Z?2ÉÉ Í=?L9i9:= f =?!J!8=+1=?

328,83
7 .608 , 25

3OO,70

f 2.5i7,50
5.4O7 ,60

.qnn __vvv ,

4.234,--
360, --
586,30
1O3 ,93
916,19
442,65

i .57i , 
go

923,62
i )? 7trLaartJ
56,75

a)^ __
1L9,

,tr Cl7
LJ , J I

350,95

674,94

3OO,70
L.937 ,48

2.238,r8

r =?L:29242

_19_

f 1.500,-
5.842,-

9OO, -
4.7OO ,-

45O,-
3OO, -
i2tr, _lLr,

5OO, -
]ón _lvv ,

2.24O,-
1 .960, -

1nn _rvv t
1rtr -LLJ,

1OO, -

r 3 .10o, --
4.0O1 ,25

g5o, --
4.7O4,rO

/-2 1 q(
.sv rvv

539 ,50

947,99

683,OB
t.452,25

593 , --
26,LO

68,-

29 '--Rn __vv,

37,05
347,5O

2 .OOO, - 1 .250 , --
2 .683 ,8 1

L-

f _?!,91_Q.,_ Í _?!.ZLg.,!g.



HONK- EN SOFTBAL

Finarrcieel verslag over de periode L - 1, - LgB4 t/n 3L - LZ - 1984 en
halfjaarlijks financieel verslag over de periode 1 - 1 - j_985 t/m
3L - 7 - 1_985.

Balans

Saldo

Nog te ontvangen:

kontributie
opbrergst klubhuis
debiteuren
akties
voomaad kleding
diversen
vermogen-negatief

Nog te betalen:
za)en, velden en energle
verenigingsbijdrage
bondslasten
reiskosten
wedstrijden en toernooj-en
vooruitbetaalde kontributie
diversen
bestenmingsreserve

31-7-1_985 3t-1_2-L984 31-12-1_983

f 9.436,38 f 2.8O9,59 Í 4.4gL,7O

3.683,09
2.5OO,-- 1.5OO,-- 3.OOO,--

529,75 529,75 355,47
r3l,__

Jvt

45 '--4!6,27 L.257 ,66

Í=1-9:919r-19 Í=9:992r== f =9:?9?42

Í 3.261,86 Í 2.OOO,-- Í 2.0OO,--
1_ .5OO, -- l_ .O3O , --
3.061,60
3.r72,23
1.096,05

358 ,75 4.661_ ,56
10o, -- l-oo, --

304,1-4 3OO, -- 375 ,--

1,.1_25,67

rr rr sponsorloop L.861- r22
't rr Amerikaarise coach 2.353,39 2.308,25

vermogen

f=19:919s19 f =9:992:;= Í =9:?9?42

-20-



Euelqree!_yerqles

Irkornsten:

kontributie
donatie
subsidie
rente
aktiviteiten
akties t.b.v. Am. coach
reklame
opbrengst klubhuis
verhuur geluidsinst.
dorratie uit a1g. reserve
oud papier
sponsorloop
diversen
verlies

fin.versl. begroting
1_-r--1985 - 1985
31-7-1985

fin.versl. begroting
1984 1984

f 23.443,25
3BO, --
736,32
67,87

L.574,O5
3. 100,16
2 nnn --L.vvv,

2 .50O, --
2 .OOO, -
1 .229 ,90
6.548,O9
6.l-41,38

21 .O3O, -
3OO,-
650, -
2OO,-

2.10O, -
5.5OO, -
2.4OO,-
2.5O0, -

1 .BOO, -

19.9O8,50
367,35
997,55
225,3O

1 .668 ,89
4.873,2O
2.45O,--
2 .5OO , --

l-00,--

18 .525 , -
3OO,-
goo, -
2OO, -

2.OOO,-
1,5OO, -
2.275,-
2.5OO,-

100, -

235,01
2.383,33 BOO, -

r =!?:Z?!=293 f=99:X99s= Í_qq=_2q9,19 Í_?g.Qgg,_:

Ui-tgaven:

zal-en, velden en energie
bondslasten
verenigingsbijdrage
sekretariaat
porto en telefoon
representatie
materiaal
materiaal t.1.v. sponsorl.
vergaderirgen
reiskosten
verzekerÍrgen
wedstrijden en toernooien
reis- en verblijfskosten

Amerikaanse coach
reservering Am. coach
aktiviteiten
diversen
opb ouw bestenrningsrese rve
idem sponsorloop
resultaa.t

Í 6.078,--
6.22O,--
1 .5OO, --

r32,66
L.ILL,67

462,3O
4.52O,73
4.686,87

L1,.845,62
12L,25

L.2O7 ,2O

5.O55,02
45,L4
troJUr--

3 .969 , 81
4,L4

L.861,22
841,39

f 7 .4OO,-
6.OOO, -
L.24O,-

5OO,-
1 .OOO, -

5OO, -
2 .BOO, -

1OO, -
10.OOO, -

2OO,*
NOr-

6.1OO,-

2N,-

f 6.521,39
5.446,18
1.O3O,--

48O,39
1.213,05
L.O24,55
2.046,29

to4,--
11.656,37

168,60
734,45

2 .564,95
2 .308,25

41O,66

f '7)o _
J / .Lvv,

5 .5OO, -
75O,-
5OO, -

1 .OOO, -
4OO,-

2.4OO,-

150, -
7 .BOO,-

2OO,-
4@r-

2 .5OO, -

2OO,-

r--!?:Z?!29? Í=-99:399* f=9!:299s19 f=39:999+=
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K LUBHUIS

Firrancieel verslag over de periode 1 - 1 - 1984 t/n 31, - L2 -
halfjaarlijks firrancieel verslag over de periode 1 - 1 - l-985
3t-7-1985.

BaIans 31-7-198s 3t--12-1984

1984 en
t/m

3r--12-1983

Saldo
gebouw
inrÍchting
inventaris
voomaad
debiteuren
vooruitbetaalde kosten

Nog te betalen:
onderhandse lenirg
st. Levensmorgen
renteloze lening
rente
crediteuren
energie
schoonmaakart. - contaÍner
sektie nonk- en softbal
bingors
reserverirg onderhoud
vermogen

r =!?Z:1?917-!^ r =!=?1:929+99 f =1?9:9?9119

f 13.875 ,44 f
109.250, --

2go , --
34O,--

2.745,75
453,O4
366,47

B .7O1_,72
1t-t- .ooo, --

2@,--
4BO,--

3 .OBO,56
331-,'62
1BO, --

Í 1_O .489 ,93
114.O0O , --

4OO,--
'7Ci __
lLv,

2 .919 ,34
L57,83
339 , --

Í 66.45O,--
10.OOO, --

5 .45O, --
2 .5O8 , --

776,O7
2.349, --

106,14
1 .750, --

168,60
2.7OO,--

35.062,89

Í 67.O4O,--
t-0.ooo, --

5 .55O, --
2.344,38

489,r1"
1 .006 ,98

1 .55O , --

2 .OOO, --
34.O43,43

f 68.175, --
10.OOO, --
6.35O, --
2.633,33

l_81 ,62
1 .600, --

3.0oo, --
L.752,9O

35.333,25

Í _1_?Z È?Q,ZQ Í _L??=_929,99 f _!eg=_Q?q,lQ
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I+ggigcl=Y9=lg-s

Inkornsten:

verkopen
toe/afname verkopen
f1Ípperkast
rente
o'í ffan

kortingen
diversen
verlies

fin.versl
1-1-1985 -
31-7-1-985

f 24.845,06
334,81
3OE, --

A) tr,R,
,Ltvv

63,82
85,BO

begrotirg
1985

f sB .ooo, -
45O,*
2OO, -)nn _LVv,

fin.versl.
1984

f 37.87L,53
+ L61,22

725,--
33O,25
229,50

93 ,53

1 .289 ,82

begroting
1984

f 36.OOO,-

5OO, -
2OO,-

f =3?:919!!4 Í _99:919:: f 40. 7OO , 85 Í i9:299=

Uitgaven:

irkopen Í
hulpmiddelen
energie en water
telefoon, adm.
vergunningen, beLastirgen
verzekerirrgen
representatie
bierwacht, schoonm.art.
container
rente en aflossingen
onderhoud
afschrijvingen
sektie honlcbal
aanleg temas
inventaris
beveillgirg
diversen
reserverirrg onderhoud
resultaat

13 .298 , 83

L.342,O2
235,05
41_L,9O
281, 19

416,52

3.O9O,19
2O7,36

1,.87O,--
1.75O,-

387,90

7OO,--
1.O19,46

l_9.50O, -
3OO,-

L.75O,-
5OO, -
79O, -
49O,-

370, -
650, -

7 .25O,-

3.EOO,-
2 .50O, -

45O,-

5OO, -

Í 2r.584,29
375,27

L.76r,97
qA1 (R

946,64
483,44
76,4O

3L7,26
636,64

6.426,92
492 ,53

3.686,20
2 .5OO, --

624,64

247,rO

rg .600 , -
3OO, -

7.75O,-
55O, -

1 .OOO, -
50o, -
4C,O,-
650, -

6 .35O, -

3.BOO, -
2 .5O0, -

1OO, -
2OO, -

Í -aq=.qlQ r!? Í f =€:299:9! =99:299:=_99=_9lQ::
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Aan: S . V. de Hazenka.mp
p/a Tolhuis 1309
6537 MR Nijmegen

Nijmegen, 6 februari 1986.

betreft: sectie badminton

0p 4 februari '1986 hebben ondergetekenden de boekhouding van Lret verenigings-jaar 1984/1985 alsmede het hierop betrekking hebbende financleel-verslag en de
balans per 31 juli 1985 gekontrol-eerd.

Mevrouw R. van de Giessen was op 1 augustus 1984 van deze sektie de penning-
meester. Na haar aftreden in de loop van 1984 is de heer S. Kersten van het
hoofdbestuur als interim-penningmeesLer opgetreden. Vanaf het begin van het
Lhans lopende verenigingsjaar is de heer J.M. Kersten penningmeester.
De heer S. Kersten heeft de boekhouding (met terugwerkende kra.cht) opgezet
ift-raf 1 augustus 1984. Het geheei- zieL er goed verzorgd en overzlchtelijk uit.
Onze bevindingen zijn:
Financieel Verslag:
ffitratieontbrak.We1werdper1odiekeen].eden1ijstopgeste1d.

Mutatiedata werden echter nieL vermel-d. Vanaf 1 augustus i9B5 is wel- een
Iedenadministratie opgezet en bijgehouden, maar deze biedt geen aanknopings-
punten voor een kontro1e voor het verenigingsjaar 1984/1985. Overigens
wordt deze ledenadminislratie door de penningmeester bijgehouden. Uit een
oogpunt van funktiescheiding is het bljhouden van de leden1ijst een sekre-
tarisfunktie.
Door het ontbreken van een goede Ledenadministratie is de volledigheid
van de kontributie-ontvangst niet goed vast te stel-l-en. De geregistreerde
inkomsten (f 27.157,50) liggen in de zd.fde onde van grootte als dj-e van
de begroti-ng (f 27.665,00) en die van het verslagjaar 1983/1984 (f 27.574,=).

2. De inkomsten "sponsorloop" Í 2.172,55 blijkt het saldo te zíjn van:
f 2 .591 ,34n 418,75

f 2.172,55
Balans:
l-ïp-Oe balansdatum 31-7-1985 had de sektie geen voorraden, inventarisstukken

e.d. in bezit. De voorraad shuttles ad f 585,00 per 31 juli'1984 bleek
groLendeels onverkoopbaar en is voor f 450,00 afgeschreven op 'raktiviteiten-
commissietÍ.

4. De interim-penningmeester heeft de'rbestemmingsreserve sponsorlooprr
f 2.172r55 gecreëerd. Feitel-ijk is het geen reserve maar een netto-opbrengst.
Het bestuur van de seklie dient hieraan nog een bestemming te geven.

5. Het negatief vermogen van f, 7.181,88 per 31 juli i9B4 is met f 4.556,23
afgenomen tot f 2.625,65 pen 31 juti 1985. Deze verlaging is genealiseerd
door hiervoor het batigsaldo van de gewone rekening aan Q'wenden (f 2.556,23)
Verder heeft de aflossing van de lening aan het hoofdbestuur f 2.000,00 niet
plaatsgevonden, maar is afgeboekt tegen het negatieve vermogen. . . . .

inkomsten
uitgaven (prijzen e.d. )
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ïnterne organisatie:
Het blijkt, dat nagenoeg alle inkomsten en uitgaven worden verricht
door de centrale administratie van het hoofdbestuur.All-een de ont-
vangsten van speciale akties (zoals b.v. sponsorloop, grote clubaktie,
aktivi-teitencommissie) worden rechtstreeks door de sektie verricht.
Het komt er feitelijk op neer, dat de sektie een schaduwadministratie
voert. Door middel van een maandelijkse berichtgeving geeft de centrale
administratie op we,t de sektie moet boeken. (De centrale administratie
dient derhalve gekontroleerd te worden of je juiste bedragen worden
doorgegeven. ) .
Je kunt voor zo'n systeem ki-ezen. Efficiënt is het niet.Bedragen worden
over en wQer aan elkaar overgemaakt. Dit levert renteverlies op. Wanneer
toch aan de huidige boekingswijze de voorkeur blijft gegeven worden,
dient men sterk te overwegen de financiële positie tussen de centrale
administratie en de sektie tot uiting te brengen in een rekening-courant
verhouding. Je kunt daaraan een renteberekening koppelen; dit fevert
zonder twijfel meer geld op.
Momenteel- is er nieuwe wetgeving in voorbereiding waarbij geregeld wordt
dat penningmeesters hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor
gevoerd (foutief) financieel beleid. Het voert in het kader van dit
onderzoek te ver diep op deze nÍeuwe wetgeving in te gaan. Wfj willen
vol-staan het sektie-bestuur in overweging te geven de wijze waarop de
financiel-e administratie en verslaglegging ten behoeve van eigen funktio-
neren wordt verricht, in heroverweging te nemen.

Samenvattend, kunnen wij de l-edenvergadering voorstellen het bestuur
van de sektie en de interim-penningmeester d6charge te verlenen voor
gevoerd beleid.

\

Ben Duin. ,\



NïJIlraGEií 1g_12_e5
VersJ-ag van de kascommj-ssie

0p 10-1 2-85 heeft de kascommissie,bestaande uit El-s Harwijne
en ondergetekenderde kas gecontroleerd van d.e sectle korfbal
van d e SV I{AZ E}TKÀl,lF.
De opmerkingen die we wi1len maken over het financieel verslag
8a2"n voornameli jk over de verschil]en tussen het verslag en de
begroting B4-85. (,iurslaq over de perioC; 1_g_g4 t/n j1_T_85)
-De oudnapieronbrengsten .r^/aren ]nr,og (leOar42) en maar liefst
35'O gld meer dan verwacht.De griJ-lige marktprijzen voor het
ocldpaoier seven echter genoeg redenen om volgende jaren niet
cp zo'n meevallez- te rekenen.

-De extra oobre'lsten <ioor advertenties cie in de begrotingj.t

vermeJ.d stond:-Èd in het geheeJ_ nlet resel geweest, hierd oor
kwam 1 25O minu er oan verwachr; b innen.

-Ei i de post uitgaven waren de sal-arisl-astenrd.e uitgave voor
evenementen,materiaalrporrck^sten en diversen boven cle begrotrng
uitgekonen. De oorzaken hiervoor konden echter redeli j,< be-
arqumenteerd worden door de Denningneesteresse.

-De besten;ringsr.eserve voor het clubhuis staat nu in het geheel
oD de nlusrekening en is aangcgr.oeid tot 8717 r 48.Dit komt
hoofczakeliik oo^r' het toevoegel van de toto-l-otto opbrengsten
van de af qelopen jaren aan d e resi-;rve nost (Z:g9 r3O ) e., d e 25%
van c e oucFanier' ^cbre.,.gst ( 1 9j7 , ae) van af gelooen Jaar .

-Door de.,xrra oobrenzsten van het ourloaoierrde lager dan
velwachte rei'ekosten,kesten vorlr' zalen en velrlenrbondslasten en
nazeDene:'kosten kr.lden ie eer"ier genoernde extra uitqaven worden
oDgevanqen.Het veriies bleei 'cenerkt tot 1t2,71.

voor het overi,<e is er qeen aanlei-ctinq tot het maKen van oD_
rnerkil.rcn:de traS Ís vercler in arcie bevOnden.

rn zcverre c e kascon:issie daartoe bevoeg,i 1s r*11_ l *n hre onze
bo-z,or1lClrei,L uitsor"L'.1(en over het kom:nde jaar.De onbrergsten
uit het oui'lanier zí3n het afEelopen halfjaar irastisch ver_
mlnCe:'d, r'iet l-eclenaantal is _nog_ niet toegenomen en ae huur
van de v3lien zal rrrdl toeneioen.
zuinigheid bij de rit.qavenrextra inkornsten door actle_e en
n j-euwe lede n z,.Jn d.aaron nood ze,ek.

Namens de kasco;rnissie ,

met vriendelijke groet,
Harord t::""rt"" 

-:*/;...-i.í. .j-
9Y,BgZ,US:_



JAARVERSLAG OVER 1"984 VAN DE SEKTIE

HONK. EN SOFïBAI

Het verslagjaar van deze sektie eindigt op 51 december 1984,

0e sektie telda 116 spelende Leden, daze kunnen als volgt, urorden onderverdeeld;
honkbal: 32 senioren, 21 juniorene 15 adspiranten en 10 pupillan.
softball '15 senioren, 6 junioren, 7 adspirantÉn.
Eouendien uaren at 27 nieè spelende Laden en donsteurs.

BESTUUR

Het bestuuf, u,as in het begin ,un rl"t jaar ars uorgt samengasteld;
Cess Suaerman voorzi.tter
Hans Bes sekretaris
Han Casteleijn penningmeester
Trudy van Hal uedstrijdsekretaresse
0p de voorjaarsledenvergadering ulerd afschaid genomen van zouel de uaorzitter
ale de sekretarie. wlargriet, de Kroon en lYlarian van Kempen uerden in het
bestuur gakozen als sekretaresse en uedstrijdsekretaresse voor de afdeling
softbal. Han Casteleijn nam dp funktie van voorzitter L,aar, Chris Claesen,
op de vaorjaarsvargadering reeds in het bestuur gekozen, nam op de najaars-
verqadsring de voorzittershamer svef.

Ook dit seizoen urerden da matarialen uleer verzorgd door Coos Sennaf.
Ds behearskommLssic, van het klubhuis best,ond uit, de volgende personen;
ïhea Dingelhoff afsprakenagenda
3an van de Uegte penninEmeester
fllaikel Nijanhol Ínkopen
In oktober uerd Garda FrancLssen aan deze koÍnmíssie toegevoegd, zij zaL de
afeprakenagenda ouernemen van Thea Oingelhoff.
0e technlsche kommissLe bestond uit de Laden Jan Hendrlksen, Fïarian van
Kempen en Francols van HaL. Llard vorig jaar de eueneÍnentenkonmLasle opgeheuen,
nu usrd op de najaarsvargaderingr auensans op sigen verzoek, de tachnLschB
kommissl.o opgehevan.

KOMPEïIïIE

tlerd vorl.g jaar het eerste honkbalteam kampioen, dit Jaar viel daza eer te
beurt aan het senloren Èoftbalteaml z[ ulerden kampioen uan de 2e k].asse
Rayon hel 0osten,
Het eerste team honkbal speelde dit Jaar voor het eerst 28 klasse landelijk
en behaalde de viJfde plaats.
Zoulel. het tuaede taam honkbsl als het adspirantenteam behaalden in haar klassa
de tuleede plaats. Het adspirantentsam kuram hLarmee in de bekerfinale, het
tueede team ln de bekerflnale vtror raserue teamst 

_

Peter van Gamart, Ton Bosman en fílaarten Straten kuamen uit in het junioren
honkbalteam tr het Oosten r.
Sven Hermens urerd opgenomen in de rsyon-pupillenselektia sn Bob Franclssen
en lYliehlel Stratsn in de rayon-adspirantenselektÍe.



De volgende toernooÍen uerd'n op ons vard georganÍseerdg
- schoo.Lsof Lbaltoernooi
- mixadsoftbaLtoernooÍ, dit toernooi uerd geironnen door courboys uit ïJ.J.burg.- veteranentoernooi, uiteraard gaulonnen door snze uateransn.- senioren softbaltoarnooi, eueneans g€rr,onnen door ons senlorentEam.

ïECHNI§C§,! KI\DER

Het grota aantal kaderkrachten uard 'aÍt ;aar, uoornamelijk uoor het eerstateamt uersterkt met, eírn cechtstreaks uit A*rrtt. voor, En op koeten van deHazankamp, oveDgevlogen speler_caach lJayne Dobrutzky.
Naast coaching van het, eerste team uas hij uooral b'rj de trainingen aktief lnde gahele afdeling honkbal en begeleLdde meerdere maren het juniorenteam.uolgand seizoen zal hij opnieuu naar Nederrand komen, ouer zijn praats in desektie en hrat van llam mag uorden. veruacht zijn lnmiddars, op basis van dsopgedane ervarÍng, nieuhre afspraken genraakt.
De rels- en verblijfskostan uerden met vaal enthouslasme bij àlkaar gÉspaarddoot tt Tha A-team *. zij hebben diverse euccesvolle aktles-georgantseerd :-

AKïIV[ï f;§rEN

Tulea rommalmarkten uardeft d1à Jaar georganioeerd en er urerd mesgsdaan§rote Krubaktlao 0oor o Tha A-ieam í ,eio ten Éata van de Amerlkaanseeen donateursaktie gaatart.
ïevens uard de uerkoop van trulen an buttons georganlseerdruoor het gahere rayon rrrerd door onzÉ vareniging opniuutrr het Jaartijkeadsplrantenkamp gaorganisserd.
De areknuppal uerd dit Jaar uitgereikt aen oanny Kereàen uoor inzet insektia sn uoorar. heà regelan vrn het veruo"" ,"í ziJn team gedurende detuEe eelzoeríeno

aan crÈ

coach

da
laatste


