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Het seizoen 1985 - 1986 stond vooral in het teken van het in gebruik nemen
van de turnakkomodatie in de Ploegstraat en het nieuwe korfbalveld in de
wijk Lindenholt
Een schaduw werd over het seizoen geworpen door het achterblljven van het
ledenbestand in de afdeling gymnastiek van de sektie Gymnastiek en Turnen
\^/at aan het eind van het selzoen leidde tot het ontslag van Ton Teunissen.
De eerder ingezette opgaande 1i-jn bij de sekties Badminton en Honk- en
Softbal werd voorLgezet.

4!9EYEE§

Bestuur

Het bestuur bestond uit,de volgende personen;

Jan Schö1s voorzitter
llarco Boogert secretaris
Simon Kersten penningmeester
Piet van Staveren lid
tsen Duin Gymnastiek en Turnen
Trudy Peters Badminton
Irudy van Ha1 Honk- en Softbal en klubhuÍs
jenny van de Logt Korfbal

-1j de start van het seizoen verliet Wim Zegers het
-i'ergenomen door Ben Duin.
-.an het eind van het sei-zoen verliet Marco Boogert
-:t bestuur. 0p de voorjaarsvergadering werd in de
'.':crzien, Frans van der Heijden werd in het bestuur
-''an het penningmeesterschap op zich nemen, terwijl
s:::etariaat voor zijn rekening za1 nemen.

bestuur, zíjn taak werd

Nijmegen en daarmee tevens
hierdoor ontstane vakature
gekozen. Hij za1 de taak

Simon Kersten het

:-= Iersten verzorgde de ledenadministratie, ui-tgezonderd de sektj-e Honk-
=.. Scftbal, Ce salarisadministratie en de boekhouding van het hoofdbestuur.
-,=: aantal verwerkte betalingsopdrachten bedroeg 3326, ruim 350 leden werden
-..:eschreven en ruim 600 rekeningen voor kontributie betalingen werden
=:..uurd. 12393 Hazenkampers werden uitgeschreven en gesorteerd.

: de beide Algemene Ledenvergaderingen werd door het bestuur 6'k vergaderd.
:se andere vergaderingen en bijeenkomsten legden op het bestuur toch
: -,:se rverkdruk.

-:- s seizoen opgerichte financiele kommissie kwam helaas niet van de

-. lreze kommissie had hulp moeten bieden aan penningmeesters en
- --.--r: 1e kommissies.
=- -anceerde Ben Duin een voorstel voor verregaande centralisatie van
:-:-a:cie1e werk binnen de vereniging. Besluiten op dit gebied worden
. :-:e:i seizoen verwacht.
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LEID ING

In vaste diens bij de vereniging !/aren;

Ton Teunissen Gymnastiek en kaderwerktaamheden
Rob Notenboom Gymnastiek en Badminton
John Frinsel Gymnastiek (dee1t:-jd)
Felix Hoefnagel Badminton jeugd (deeltiid)

Het verder achterblijven van het leden aantal bij de sektie Gymnastiek

zorgde voor grote fiianciele problemen die er uiteindelijk toe leidde dat

in Éet aantal lessen fors moest worden gesnoeid'
DÍt was dan ook de oorzaak dat er aan het eind van het seizoen afscheid
genomen moest worden van Ton Teunissen'
Ton Teunissen was sinds t977 in dienst van de verenigi-ng en zijn ontslag
was dan ook zowel voor heÈ bestuur a1s hemzelf een zeer moeilijke
aangelegenheid.
Een-gedóe1te van de vrijgevallen uren za1 worden opgevuld met part-time
leiding wat vooral voor-àe sektÍe Gymnastiek en Turnen zal betekenen minder

uitgaven en vooral een meer flexibel beleid'

Begin september werd het huurkontrakt voor de turnhal aan de Ploegstraat
getekend, een week later werd met enkel toestellen en verlichting de zaaL

ïn gebruik genomen. Gedurende het seizoen zorgden vele vrijwilligers er

uool dut de nodige voorzieningen werden aangebracht. Begin van het seizoen

brandde de gymnaltiekzaal in Zwanenveld af en werd niet meer opgebouwd'

De groeÍ van de Honk- en Softbal sektie leidde op de akkomodatie l^/inkelsteeg

tot een overbelaste situatie. In de zomer werd begonnen met de aanleg van

een tweede honkbal akkomodatie welke voorjaar 19BB bespeelbaar zal zijn'

Najaar 1985 verhuisde de sektie Korfbal van de van 't Lindenhout stichting
naar het nieuwe veld in de Meeuwse Acker. Uiteraard roept een semie permanente

akkomodatie de wens op tot een klubhuis. In september verwierven wij een

optie op een direktiekeet en werd een bouwvergunning aangevraagd' Toen deze

in 3uni- werd verkregen was inmiddels de keet aan een ander verkocht ' Een

andóre direktiekeet is inmÍddels aangeschaft'

AKKOMODATIES
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GEMEENTE EN SPORTRAAD
======== =============

Inmiddels is de
Het financieel
ontkomen aan de
overheden.
De invloed van de SPortraad zetf
bezuini-gingen.

Hazenkamp aangesloten bij de Nijmeegs Sportraad '
beleid ,u., d" Gemeente ten aanzien van subsidies is ook niet
strukturele bezuinigingscessies van zowel hogere a1s lagere

was onvoldoende om te ontkomen aan deze

")
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-. : Z:);KAMPER

le redaktie kommissie bestond di-t seizoen uit de dames;

:.arin Teunissen
:-: r'an der Zwaan
larjo Casteleijn
ilargriet Loots

--an het eind van het seizoen verli-et Karin Teunissen de redaktie.
:.ra Kersten heeft wederom zorg gedragen voor de advertentie werving,
-:ris Bellink weer behulpzaam was met de lay-out.
:k gedurende deze 30e jaargang verzorgden ài;' ,"". 1 1 uitgaven van

--azenkamper.

terwij 1

de

=:!i!E4

-ljdens de Voorjaars Vergadering werden de volgende leden gehuldigd voor:un lidmaatschap gedurende;

-tJ jaar: Ton Bosman, Jeroen Hendriksen, Arjan Koedam, Remco Wilmer,
Trix Bemelmans, Yvonne ldannet, L{im van We1y,

,]

i0

Nita Bruinenwoud,
Dion Winkenius-sr.

jaar: Han Franken

jaar: Iete Hendriksen, Cor Boeser, Emmy Companjen

IIU4U!I=EU

Het afgelopen seizoen is afgesloten met een licht herstel van de hoofdbestuurs
administratie.

Er is een aanzienlijk verlies geboekt door de sektie Gymnastiek en Turnen
als gevolg van het achterblijven van het leden aantal van de gymnastiek
groepen. Tevens werden uitgaven gedaan voor i-nrj-chting van de-turnhal
ondanks dat geen subsidie werd verkregen. Dit laatste was een onverwachte
tegenvaller. Een valkuil is in gebruik genomen en aan de trampoline wordt
:.rard gewerkt, de helft van de verwarming is aangebracht. Het óntbreken van
financiele middelen dwingt ons een aantal passen op de plaats te doen voor
:ijvoorbeeld een vrije oefening vloer, afmaken ,ar, ,e.ràrming, douches,
rleedruimtes, spiegelwand, ringen, enz., enz.
'ril1en we het sportieve peil van de Hazenkamp verbeteren of zelfs maar
eandhaven dan zullen r{e er zorg voor moeten dragen dat deze zaken gerealiseerd
:,.orden.

--'e sektie Honk- en Softbal heeft een separate afsluitingsdatum maar laat
:eeds halverwege het lopende seizoen een redelijk herstel zien.

le sektie Korfbal maakte het afgelopen seizoen een verlies, enerzijds door
.-et achterblijven van leden aanwas, anderzijds door de enorme daling van
-e oud papier prijs. De inkomsten uit akties verminderden hierdoor sterk,
-erwijl de hoeveelheid werk die hiervoor verzet moest worden gelijk b1eef.
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Het mag duidelijk zijn dat in het komende seizoen het gereserveerde bedrag
voor het nieuwe klubhuis snel za1 zijn ingeteerd.

Het in het vorige jaarverslag voorspelde herstel van de sektie Badminton
heeft inderdaad plaatsgevonden.

Het grote tekort van de sektie Gymnastiek en Turnen mag gezien worden als
de oorzaak van een verlies over de gehele vereniging. Het voeren van een
strak financieel beleid voor het volgend seizoen zal a1_s basis moeten dienen
zolang de broodnodige subsidies voor de turnakkomodatie uitblijven. (Sterker
floB, er is zelfs nog geen enkele reaktie hierover binnengekomen)
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JAARVERSLAG 1985/1986

:,-?ereen

:: a:r:tal zaken tei.Len c€rtraaJ."estaan bet afleJcpen seizocn; het
: -::'j 1e'rlent:-l- r'ret n:ire 'coi' gi'n,n6s tic,[: n,et a1s gcvoJ;-;;;-i"irir.p".

JeÍc.l ing en'-ie turL-ha1 ret rje Caarean verl,onijen r.oorlereícÍnr::,nr ce epenii:g van Ce hal.
cc1in1 van he t leiental ret circa i5c leclen I'eef t zÍcr,c-ok dlt
zoen voorti'€z€t r et aJ s gevorg een <'uidel i j ke oir<ieri.r zettinl, y3,1
L-tlnc'lcicÍnt. )!ece or',<iat het afstoten van cnren..tabele zalenincÍeel het vernínceren van I-,et ledental nÍet kon o[)venien moest

i:rl ei [,cs1o ten Lie heer f cn .!,eur I ss(.n on tslai te ver] er:r,n, ee n
-.rrlnt in o:rie r.erenÍ5ir:.: or-.i:it hij 5,edurr:ncl c f::.i..,-. tjic-:: icl- tsirei:ilend weÍ' voor rj,,: t),iinas tlek.

rassènderwiis wist De Hazenkamp ditmaal beslag te leggen optweede plaats bU het Nederlands Kampioenschap voor à1-ubteams.het bestuurlijke vlak vonden enige mutaties piaats: dhr . v . Heumenmej.den Besten trokken zich terug, terwUl dhr.Eigenhuijsen na
lungdurig bestuurslidmaatschap voor een positie op dè achter-ntl koos. Aan het eirr«Ie varr her seizoen kon«Ien w!j L\r'ee nieuweichten begroetcade heren M.L,a1g en Th.Becks.

:asi-s gvm-en turnproeDen
--egelmatig dook in hgt afgelopen seizoen het spook van de onder-:ezetting op. Het ueëindigen van een aantal uren was het gevolg,:ervan, en tenslotte zelfs het ontslag van een leider. Het:.:euwe seizoen hebben we daarom nog maar één vaste kracht,::r.R.Notenboom.
I e vaste programmaPunten ( springwedstrijden, clubkampioenschappen )'3ren ook dit jaar weer belangrUke miilpalen, terwijl voor het:erst het kamp in Beekbergen werd vervangen door à.n',Hazen-Kamp"
- ) Papendal.
le sponsorloop in maart begint sliitage te vertonen: voor de
"a1kui1 werd 1f12000 bijeengebrachi, wat minder is dan in voor-:aande jaren.
alubkampioenen in de gymgroepen ,.'aren Angelique Beckers enldwin Zegers.

.:. en C turnen
)'a het vertrek van dhr.L.v.d.Hout is de training voortgezet door:hr.P.schaafsma (c) en dhr.t'.Zegers (A) met assistentie van
lngelique Zwinkels en E11is Reichgelt.
!sther Tannemaat, 1id van de Natióna1e A-selektie, kon op papendal
:iet aarden, en is daardoor gestopt met de turnsport. Bij àonder
_j ammer voor haar en voor De Hazenkamp.
)'aast het a1 gemelde succes voor het clubteam werd individueel
:oed gepresteerd bij Distriktskampioenschappen en Grand Prix-toer-
:ooien. BU de Nederlandse Kampioenschappen waren er ereplaatsen;'9or Monique Thoonen (4e bU de -junioren) en vooral Elvira Becks3e in klasse 3A,winnares toestelfinale ba1k, 3e bij toestelfinale;rije oefening en 5e bli brug). E1r'i,ra is nu opgenomen in de
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Nationale B-selektie, evenals Liselotte de Maar.
Monique Thoonen won dit jaar de clubkampioenschappen.

B-turnen
In de loop van het seizoen werd het B-turnen ultgebreid met een
derde groep. De leiding wordt nu gevormd door Tanja v.d.Schoor
(wedstrUdgroep), Nicole Winkenius (oudste) en E11is Reichgelt
(instroomgroep). Naast een groot aantal Kringwedstrijden waren er
uitwisselingen met TV Dorstfela (Dortmund) en Rode Ster (Izegem,
Belgiö). BU deze "internationale" aktiviteiten staat de sfeer
centraal.
Tanja v.d.Schoor prolongeerde haar nationale titel bU de wed-
strUdsport-A, en ook Hl1da v. Beusichem haalde de finale in deze
groep. Hilda werd clubkampioene van het B-turnen.

Turnhal
Aan de Ploegstraat 4 is inmiddels te l-ezen dat daar de Turnhal
van SV De Hazenkamp gevestigd is. In deze ha1 bevinden zich vast
opBestelde turntoestellen en een grote va1kui1. Hoewel het hele
land r+ordt afgestroopt om voor geen of weinig geld aan materiaal
te komen (van af gedankte matrassen uiL zi-ekenhui-zen tot industrie-
filter a1s vloerbedekking) blUft er nog veel te realiseren over:
kleedruimte, vloer voor vrije oefening etc.
Acute geldnood wordt veroorzaakt doordat naast de exploitatie
(die in principe sluitend kan ziin) er nog regelmatig kosten
gemaakt moeten worden om de inrichting op peil te brengen.
Vrijwilligersnerk is onontbeerlijk, maar r.rordt vaak door te weinigen
getirag,en. GeureenLesubsidie zou een belangrijk deel van de pr<.rb1emen
wegnemen, doch lUkt vooralsnog niet haalbaar.
Toch is er dankzij de ha1 in de turnafdeling een groot enthousiasme
ontstaan, dat het bestuur voldoende vertrouwen voor de toekomst
geef t.

Turn Promotie Team
Dankzij de steeds grotere bekendheid van het TPT is het mogelijk
om bU een demonstratie meer dan een sluitende begroting te
bereiken, en zelfS een bUdrage te leveren aan de inrichting van
de turnhal. Het effect van optredens op de ledenwerving zal
hopelijk ook snel zi-chtbaar worden.
0ok het Promotieteam kan nu voloD profiteren van de mogelijkheden
van de Turnhal om de show nog verder te vervolmaken.
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3estuur

ïet bestuur was het afgelopen seizoen a1s volgt samengesteld;

Trudy Peters voorzitter
::ans Kersten secretari-s / penningmeester

iet zal duidelijk zíjn dat een zo beperkt aantal mensen die a1le bestuurswerk
:oeten doen snel overbelast zullen zÍjn en daardoor een aantal zaken niet''-o11edig kunnen afwerken. Desondanks kan gesteld worden dat ondermeer met:e hulp van diverse kommissies men erin gàslaagd 1s zowel technisch alsiinancieel het seizoen positief af te sluiten.-

Iompetities

)e jeugdgroep draait redelijk, hoewel hun aantal nog onder de verwachting
-s gebleven.

,lrj de seniorengroep is een wachtlijst ingesteld.

-Sportief gezi-en gaat het redelijk goed, een aantal teams zijn gepromoveerd.jielaas zijn er te weinig dames die kompetitie willen spelenl
:en probleem is dat onze teams nog niet zo hoog in de tompetitie spelen,''iaardoor de kans gering Ís om hoog te kunnen spelen binnen onze vereniging
en men za1 eerder geneigd zijn naar een andere vereniging te gaan waar de
.rans groter is om hoger in de kompetitie te spelen.
Je verwachting is echter dat volgend. seizoe, ii.h meer dames voor de
<ompetitie zullen aanmelden zodat de teams beter bezet worden en meer
:romotiekansen ont.staan.

: ].nancl_en

:inancieel heeft de badmintonsektie het afgelopen seizoen zeer goed gedraaid,
er is een winst geboekt, vooral door onrendabele zalen niet meei in te huren
en doordat het ledental is toegenomen.
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Als we de bestuurllJke balans oprnaken van het af6,elopen seizoen,
dan telde de sektie aan het elnd van het selzoen:

senioren 3:iii:i zz 
reden

j unl0ren 3:iii:i ï? ,:

recreanten dames 15 I'

niet spelenden 29 I'

Totaa1 181 leden'

Het bestuur bestond uit de volgende Personen:
Ton Vrijaldenhoven vc:orzitter
Àb IJ1J shake secretarls
Han CastelelJn penningoeester
Trudy v.HaI hoofdbest. + red. weekbericht
l[arian v. Kempen lld wedstrijd ci.e + wedstrlJd secr.

COI'tl,tI SS I ES:

l{ateriaal:
Coos Sennef

VedstrlJd commlssle:
Trudy v. HaI voorz ltter
Corrle Seanef wedstrlJd secr' HB
l{arian v. Kempen wecistriJ d secr. SB
Ton Holleuan Coördinator vervoer/wedstrÍjdbesch.
Villeulen Vorstenbosch tYPewerk

Beheerscommissle c Iubhuls:
Gerda Francissen afspraken agenda
Jan v. d, Ve6te Penningmeester
I.taikel Ni j enhof lnkopen
Thea Dlngelhoff lld

Eveneruenten conmissie :

Albert Jan Stolk, Dion Vlnkenius, Astrid v. Doorn en
Hans Lamers.

Publicitelt werd voor het overgrote deel verzorgd door Frits
Verhagen.

Technische commissie:
Peter Frederiks, Gerard Francissen, Bob vriialdenhoven en
S j oerd Kernperruan.
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Het bestuur is het afgelopen seizoen verder gaarl werken aan een
betere orxanlsatie van de sektle. Dlt is op sommJ.6e punten
gelukt en op andere helaas nog nlet.
Zo is de overname van de taken van het A-team oru extra gelden
blnnen te kriJ6en vooral aanvankeliJk niet te best verlopen.
Ve1 ziJn we bl1J, dat ulteindelljk elk team zijn begeleiding
heeft gekregen.

De wedstriJd commlssie werd gedurende de winterperiode gevormd
na veel werk van Trudy v.HaI en }.[arian v.Kempen. Deze couroissie
heeft prlma gewerkt en het gestelde doe1, Zijnde ontlasting van
het wedstrijdsecretariaat, ruimschoots bereikt.

De technlsche commissie is op het eln'de van het selzoen
ontstaan nadat Peter Frederlks het vorlg selzoen reeds een begin
gemaakt had uet een techulscb beleldsplan, dlt met als doel het
spelalvo te verhogen en het technlsch kader u1t te breiden.
A1Ie verslagen van de coaches over het afgelopen seizoen zíJrr
a1s technlsche verslaggevlng door6espeeld aan deze. conmlssle,
dle hler voor h.et komende selzoen weer op 1n kau spelen.

De scoorderscursus, die KareI Dlngelhoff aan een grote Eroep
leden heeft 6egeven, ts utaar voor een deel geslaagd, doordat een
aantal deelnemers het spel nlet voldoende bebeersten om het
scoren te kunu.en leren. Een les voor de toekomst.

De publlclteltscommissle ls onvoldoende van de 6rond gekomen.
Deze zaak zaL het komeud seLzoen no6 veel aandacbt vragen.
Gelukklg beeft Frits Verhagen weer gezorgd voor een wekeliJks
stuk in de krant. Ook heeft hlJ en16e firm's gebonden vt:or
reclareborden op het veld.

Om de financiën rond te kriigerr waÉ het weer
akti.es hÍervoor te organlseren.

nodig oru extra

Zo werden er twee ronrrrelmarkten, een sponsorloop, barbecues,
loterijen en een donateursaktie geor6aniseerd.
Ook de oud papleraktle is doorgeEaan, hoewel de prljs van het
papier sterk daalde.
De grote clubaktie is dlt Jaar nlet doorgegaan, doordat er nlet
voldoende loten bleken te zlJn gedrukt; eea stroP van ca f3OO.-

Het bestuur is in de wlnter en het vroe6e voorjaar intenslef
bezig geweest met het vinden van een nieuwe coach voor het
Le team. Blnnen Nederland lukte dit niet; meestal te kostbaar.
Vele bronnen in de US ziJn benaderd en hier is ook wel wat
uitgekomen, doch uiteindeliJk afgeketst, omdat de kandidaten
slechts beschikbaar waren 1n de maanden Juni t/m augustus.
Via kontakten bi.j de vliegbasis Vo1kel is uiteindeliJk Bill Vega
gekont rakteerd.

-9-



In de bestuurssamensteI L lng ls 1n het voorjaar ook een
door

Ton
In de

ld en
door

wLizlging opgetreden. De voorzltter Cbris Claesen moest
verhuizln6 zLjr functie ter beschikking stellen.
Vrijaldenhoven was bereid ziJr^ taak over te nemen.
voorjaarsvergaderin6 werd hij benoemd.
ltlarcel Limburg trad in deze vergadering af aIs bestuursl
wedstrljdsecretaris. Deze laatste taak werd overgerromen
Corrle Sennef in de nieuwe wedstrijdcommissie.

Eén van de taken,die het bestuur Lrt zijn beleid heeft opgenomen,
is het bouwen aan een betere kaderstru,:turrr. Zo hebben 15
]eden de scheldsrechtercrlrsus met goeri. gevolg afgesl-oten.
Momenteel gaan 3 leden naar de jeugdcoachcursus van cie KNBSB.
Er worden nu frequente kadervergaderingen gehouden, wat ook een
aanzet moet zijn naar kaderbegeleiding.

Ve ziir. de competltle lngegaan met I honkbaL- en 4 softbal
teams. Er zLJn we1ni6 oefenwedstrljden Eespeeld door bet slechte
weer. Voor het publlek en de kas varr het clubhuis was het
Jamner, dat aIle oefenwedstrlJden van het 1e team uit werden
gespeeld.
Door de rayon competltleleidlng 1s het ons onmogelijk geuaakt otn
toernooien te organiseren. GeIukki6 konden we1 het toernooi van
het 1e team en het weteranentoernooi plaats vinden; deze Eaarr
buiten het rayon om.
De recreanten softbaldag is langzamerhand traditioneel en werd
weer een Eroot succes. Eén van de deelnemende teams waretl orrze
recreanten sof tbal damesl. een nieuwe poot in orlze sekt ie,
bestaande u1t merendeels moeders van leden, die ook eens w11len
gooien en sIaan. ZíJ dedeu dit onder de bezielende leldi.ng van
Fifi Allée.

De speelaccomruodatle was ook dlt seizoen overvol, waarbij de
competitleleider vaak avondwedstriJden moest plannen, hetgeen
weer ten koste EinE van de trainingen. Gelukki6 komt daar in de
toekomst verandering in. De aanleg van een tweede honkbalveld is
be6onnen en d1t zal in 1988 in gebrulk kunnen worden Eenomen.

Als kamploenen hadden we dit jaar de junioren-l- honkbal en de
senioren-1 softbal, terwijl de junioren-1 softbal de rayonbeker
veroverden.
Het ligt in de bedoeling het komend jaar met de junioren te 6aan
spelen in de interregionaLe jeugdcompettie.
De softbalselektie gaat naar de le klasse van het rayon.
Door problemen als begeleiding, studie of werk is het senloren-3
HB team opgeheven.

Het jaar Baan we elndigen net a1s vorlg -iaar met wat Eezel1i6e
akt j.viteiten 1n ons clubhuis t. w. een slotf eest en een blngo.
Op L november wordt. er weer gestart met de zaal-trainin6en.

;
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S.V. DE HAZENKAMP SCKI1C KORFBAL JAARVERSLAG 1985 1986

Voor de sektie Korfbal was, buiten het kompetitiegebeuren, de opening van
het klubhuis een belangrijk hoogtepunt in het afgelopen seizoen.
Door het jarenlang ophalen van oud papier is een voldoende financiele basis
gelegd om een bescheiden klubhuis te kunnen bouwen.
Extra dank is dan ook verschuldigd aan degene die dat oud papier hebben
opgehaald en aan de mensen van de bouwkommissie.
In het volgende seizoen zal de klubhuiskommissie het beheer van het klubhuis
overnemen , zoweL technisch a1s financÍeel.
Hopelijk zaL dít nieuwe klubhuis evenals het eigen veld niet alleen
bevordelijk zijn voor de stabiliteit binnen de sektie, maar ook gunstig
zijn voor het leden aanwas.

De resultaten van de diverse veld- en zaalteams 1n de diverse kompetities
is bevredigend verlopen. Kampioens-aspiraties hebben helaas niet geleid
tot promoveren. LIel wordt het volgend veldseizoen weer gestart met een
juniorenteam en is de verwachting gerechtvaardigd dat het komende zaalseizoen
een pupillenteam za1 meespelen dank zij het aktieve werk van de jeugdkommissie.

Het weekbericht in de vorm van 't Hazenpeper heeft ook dit seizoen weer
goed gedraaid dank zij een aktieve redaktie.

De materiaalkommissie heeft het afgelopen seizoen ervoor zorggedragen dat
de sektie thans beschikt over voortreffelijk spelmateriaal.

De samenstelli-ng van het bestuur en de kommissies was a1s volgt;

Bestuur
Job van Amelsvoort
Anja Bunthof
Jenny van de Logt
Fred Wessel
Wim van Grimbergen
Bert Tobé

Bouw kommissie
Wim van Grimbergen,
Henny Hofkens, Fer

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
1id

Technische kommissie
Fred ldessel, Tonny Tobé, Yvonne Meeuwsen, Beppie Bos

Jeugd kommissie
h/i1 van de Logt, Brigi-tte Tang, Emke Jansma, Elise Hofkens

Evenementen kommissie
Lea van Kessel, Beppie Bos

Oud papier kommlssie
Chris Hofs, Emke Jansma, Fred L/essel

Materlalen kommlssie
Idil van de Logt

Kas kommissie
E1s Harwijne, Harrold Goessens

Redaktie kommissie
wim de Jager, Kate Kramer, Lea van Kessel, John Goessens, Katie sjerps

0tto Bor, Wi1
Derksen, Frans

van de Logt, Liíl Hurkens, Jan Schöls,
van der Heijden

- 11 -
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S.V.DE HAZENKAMP SEKtiE BADMINTON

Financieel versla riode

BALANS

Saldo

per 3l-7 -1986

nog te ontvangen;
ledenadministratie
kontributie
inschrijfgeld
inkasso
rente
grote klubaktie
uitkering ziektewet
sponsorgeld klubtoernooi
overige
vermogen (negatief)

nog te betalen
salaris
zalen toernooien
secretariaat administratie
porto telefoon
lening hoofdbestuur
vooruit ontvangen kontributles
restitutie kampgeld
rekening-courant hoof dbestuur
overige
bestemmj-ngsreserve sponsorloop
bestemmingsreserve aktiviteiten
vermogen (algemeen reserve)

commlssae

31 - 7 -'86

f 10. 32t ,0r

2 .000, -
100, -
330,67

;;_
LJ,

f =t=?:L9!49

f L .184,47

320,-
50, -

2 .000, -
1.100,-

3.916,14
'r '')LLs-

2.112,55
913,91

1 .085,67

f =1=?r!9!r99

31 - 7 -'85

f 3.050,83

1.467 ,-
315, -

10, -
6,-

71 ,06
1( _
LJ,

578, 95
50, -

2.625,65

f _9,_L11,!2

494,93
9r9,20
90, -
50, -

2.000, -
1.475,-

20,-

f =9:11!:12

t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
í
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S. V. DE HAZENKAMP SCKTiC BADMINTON

Financieel verslae over de oeriode 1 - 8 - 1985 t/m 31 - 7 - L986

II§9UqI=E_U

kontributies
donaties
inschrijfgeld
inkasso
gemeente subsidie
rente
donatie uit a1g. resrve
opbrengst klubtoernooi
grote klubaktie
verkoop emblemen
verkoop shuttles
diversen

gII94vE§

salarissen
zal-en
toernooien (za1en)
toernooien (aktiviteitenkosten)
reprecentatie
wedstrijdkosten (admie. )
bondslasten
porto - telefoon
verenigingsbijdrage
secretariaat - administr.
vergaderingen
diversen
kursussen
boeten
resultaat (winst)

verslag
rg5 - 186

f 29 .323,-
75,-

645,-
47 ,-

1 .495, 1 1

614,O4
900, -
268,-
L35,25
43,-

_:,ro

f 39.[1,.2q

f 8.131,07
L2.937,80

919,20
r .270,64

337,90
193,05

4.39L,52
12,-

1 .038, g0
29,LO

200,80

20,-
361 ,60

3.7LL,32

begroting
rg5 - '86

f 29 .100, -
2OO,-
2OO,-
100, -

1.100,-
100, -
,::,-

f 8.79O,-
13. 700, -

960, -
2OO,-
750, -

2.700,-
400, -

1 .870, -
24O,-

'o_2,-

400, -
L.4gO,-

verslag
rg4 - '85

f 27 .157,50
330, -
630,-
104, -

2.L44,5O
178,L6
890,-

909,90

-_
1.476,65

f l!:299r= f 11'-221,?9

f 7 .729,L3
12.775,7O

766,-

23L,-
1 .518,78
2.277 ,25

420,32
1 .830, -
1.178,90

22g,go
307,50

4.728,78

f 93,-I:1'9q Í 9!.,_ZQQ,_: f 11,-221,_29.

-L9-



S.V.DE HAZENKAMP sektie H0NK- SOFTBALen

-1Financieel versla over de periode 1 - 1985 L/n 3l - 12 - 1985

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
í

BALANS
====== nOf

F"-

Saldo

3I-L2-1985 31 - 12 -'85

f 5.510,50

3.000, -
3.4L5,34

327_,45

f L?:?22&2

f 2.2OO,-

29L,25
110, _

6 .018,93
2.657 ,82

160, -
795,39

f !?:?2242

3t - t2 -184

f 2.809 ,59

1 .500, -
529,75

7.257 ,66

f 9:92!*

f 2.000, -
1.030,-

358, 75
100, -

2.608,25

f Q,_991,_

nog te ontvangen
ópUreng.st uit t fubhuis
debiteuren
voorraad kleding
vermogen (negatief)

nog te betalen
zalen, velden, energie
verenigingsbi j drage
vooruit betaalde kontributie
diversen
bestemmings reserve
crediteuren
bondslasten
vermogen (positief)
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s. v. DE HAZENKAMP sektie HONK- en SOFTBAL

Financi-ee1 verslag over de periode 1 - 1 - 1985 t/n 37 - 12 - 1985

IT§9YEIET

kontributies
donateurs
subsidie
rente
aktiviteiten
idem coach
reklame
klubhuis
geluidsinstalatie
oud papier
sponsorloop
diversen
onttr. algemeen reserve

UlTGAVEN

za7en, velden, energie
bondslasten
vereni-gingsbi j drage
secretariaaL - administratie
porto - telefoon
representatie
materialen
vergaderkosten
reiskosten
verzekeringen
wedstr.- toernooien
coach
bestem. reserve coach
materiaal sponsorloop
technische werken
diversen
opbouw reserve
bestem. reserve sponsorloop

verslag
1985

f 24.379 ,55
410, -
736,32
230,54

2.235,55
9.956,97
2.864,55
4. 500, -
2.O57 ,60
6.82r,09

115, -

begroting
1985

f 22.800, -
360, -
650, -
200,-

2.roo,-
7 .500, -
2.600,-
2 .500, -
1 .800, -u'r::,-

1Z=-QIQ,:

verslag
I9B4

f t9 .908,50
36t ,35
997,55
225,30

1 .668, Bg
4.873,20
2.450,-
2.500,-

,::,-

235,01
2 .383,33

f 2!:1e-!lZ

f 6.458,41
6.740,95
I .25O,-

375,46
2.t69 ,32

534,15
3.000, -

391 , 85
12.837 ,26

168,60
I.46t,70
6.755,58
3.207,39
3.440,69

757,44
836,92

2.053,05
1 .880,40

f 7 .800, -
6.000, -
1.300,-

500, -
1.200,-

750,-
3 .000, -

100, -
1 2 .000, -

l7o,-
750,-

6.100,-

5 .500, -
3;ó, -

1 .540, -

f 9I.ZQ2,1I

f 6.52\,39
5.446,18
1 .030, -

480, 39
1.213,05
t.o24,55
2.046,29

104, -
11.656,37

168,60
734,45

2.564 ,95
2.308,25

qtó,oo

f 2!.,_?9!,L!_ f !!,_gLQ,= f 9I=_Zqg.,_11
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S. V. DE HAZENKAMP SEKTiE KORFBAL
Financieel verslag over de peri-ode 1 - B - 1985 t/n 37 - 7 - 7986

BALANS per31-7-1986 31 - 7 -'86

I
I
I
I
I
í

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
a

Saldo;
girorekening
plusrekening
lotto/toto rekening
bezittingen;
klubgebouw
inventaris klubhuis
inventaris redaktie
inventaris spelmateriaal

nog te ontvangen
kontributie
donateurs
inschrijfgeld
inkasso
subsidie
rente
ledenadministratie

nog te betalen
zaalhuur
veldhuur
energie
evenementen
vergaderkosten / restituties
reserveringen
vermogen

f 3.738,97
8.321,27

857.O2

1.597 ,28
359, _
100, -
438,36

1 . 128,50
15, -
10, -

..'
L,-

463,28
26,15
50, -

f L!:1994!

.493,70

.'785,-

. 500, -
222,15
39,50

8.327,27
3.745,r5

f L!:199r!!

31 - 7 -'95

3 .317 ,65
9 .458,68

770,70

580, -
90, -
10, -
ii, ot

643,50

f !4.qqz.:g

' '01:,-

,;; -
9.458,68
3.991,90

f E=_qqz,_:q
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S. v. DE HAZENKAMP seKtie KORFBAL

Financieel verslag over de periode 1 - B - 1985 t/n 3I - I - 1986

I
I
I
I
I
I
I
I
t
ItIt!
T
I
I
I
I
I
I

INKOMSTEN

lotto / toto
kontributie
donateurs
inschríjfgeld
inkasso
subsidie
rente
rente plusrekening
klubhuis verkopen
oud papier
akties
diversen
VERLIES

UITGAVEN

leidi-ng
huur zalen
,, velden

energie
vereniglngs bijdrage
bondslasten
materiaal
secretariaat
porto / telefoon
vergaderkosten
representatie
't Hazenpeper
reiskosten
toernooien
voor1. pers propaganda
evenementen
diversen
WINST (resultaat)

!!

verslag
'85 - '86

f 136,32
tl .672,50

330, -
50, -
')')LL t-

463,28
128,06
362,59
600, 10

3 .015 ,31
339,25

1 .384.16

begroting
'85 - '86

verslag
rB4 - rB5

f 300,70
11.191,-

417 ,50
50, -
49,-

495,84
I25,23

674,94
7 .608,25

328, 83
345,23
182,77

2.5L7,50

5.407 ,60
B0o, -

4.234,-
442,65
360, -
586,30
1,33,75
103, g3

923,62
1 .571 ,90

56,75
1.341,19

376,92
2.9t3,12

500, -
T4.706,-

300, -
60, -
,q _

148,-
100, -

6.0óó, -
':t_'-

f Lg,-!!1,tr7 f ?!:?9!* f ?L,_7Q2,??

1 .890, -
3.O97 ,gB
2.665,-
1 .500, -
1.701,20
3.932,20

11 ,80
67,83

428,25
109,35
l4g,-
7 45 ,41

1 .501 ,80
22,75

184,50
rl9,2g
317,21

1 .800, -

'i. 8. 074,-
930, -

3. 300, -
1 .000, -

360, -
500, -
250,_
600, -

1 .800, -
500, -
850, -

2 .000, -
f 19:111+IZ

'F huur zalen velden en enggie totaal fB.O74,-
'i' inclusief administratiekosten

f ?Lr29!r= f ?Lr!92r??
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9:L=PE=-E43EU§4UE

E4!4Ug per 31-7-1e86

saldo

bezittingen

te ontvangen

GECONSOLIDEERD VERSLAG over 1 - B - 1985 t/m 31 - 7:==::==============================================

f 73.426,54

133.886,10

62.570,93

f 392:991.12

f 150.227 ,rO

52.265,16

3.913,91

63.477 ,40

f ?92,99?.,-27

f 176 .453,71
2.655,-
5 .000, -

499,50
1 1 .050, -
76.t83,24
31 .547,55
4.713,80
9 .900, -

25O,-
2.864,55
4.500, -
4. 135, 10
5.O72,9r

L36,32
6.821 ,O9

r35,25
9.956,97

16.205,51
9 .000, -
5.809, -

45.331 ,50
308, -

21 .056, 85

f gqg.tql_ql

- i986

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
T

te betalen

bestemmings reserve

overige reserveringen

vermogen

I_N[9U§IEry

11 kontributies
16 donaties
17 inschrijfgeld
18 inkasso
19 verenlgings bijdragen
21 subsidi-e gemeente
22 subsidie provincie
23 rentes
24 donatie alg. reserve
25 giften
27 reklame
28 inkomsten klubhuis
29 diversen
31 oud papier
32 lotto
34 sponsorloop
35 grote klubaktie
36 coach
37 ontv./afn. turnacc.
38 vrijval huur
39 overige akties
41 verkopen
42 f.Iipperkast e. d .

50 verlies
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S.V. DE HAZENKAMP

UITGAVEN

51 leidine f 109.708,20
52 kosten leiding I7.124,3O
53 zalen,ve1den, energie I2.O3O,B4
54 verenigings bijdrage 10.990,10
55 bondslasten 20.594,6r'
56 materiaal 7 .326,70
57 rente - aflossing 6.012,76
58 uitgaven turnaccomodatie 16.205,5I
61 secretarÍaat - administratie 5.557 ,69
62 porto - telefoon 3.788'll
63 vergaderingen 1.144,80
64 representatie 4.804,62
65 Hazenkamper - weekbericht 8.593,88
66 verzekeringen 1.016'57
67 lidmaatschappen 100,-
69 onderhoud, afschr. typm. e.d. 344,55
71 reiskosten 14.333'06
72 wedstrijden 4.638,13
73 toernooien 2.212,59
77 afschr. insignes en vaantjes 427,47
81 kursussen 2O,-
82 STK - akti-viteiten 2.240,-
83 evenementen 5.585,35
84 reklams 184,50
87 opbouw STK - reserve 925,53
BB donatie uit a1g. reserve 11.900,-
89 diversen 2.026,22
91 verkopen (drank - eetw.) 24.O32,7O
92 afschrijvingen 922'90
93 plastic's e.d. 333,02
94 schoonmaak art. 186,39
96 onderhoud 4.624'54
97 reserveringen (bestemmings - res.) 4.201'39
98 reserveringen (overlge) 1.880'40
99 afdracht aan sekties 4.500,-
looresultaat 19.067 ,16

f 192:t9ldl

GECONSOLIDEERD VERSLAG over 1 - 8 - 1985 t/m 3I - 7 - 1986
==========================================================
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NrJlrEGEI,r 1g_1 2_85
Verslag van de kascommissie

0p 10-12-85 heeft de kascommissierbestaande uit EIs Harwijne
en ondergetekenderde kas gecontroleerd van de sectie korfbal
van de SV HAZEI{KAI4P.
De opmerkingen die we willen maken over het financieel verslag
Saan voornamelijk over de verschilfen tussen het verslag en de
begroting 84-85. (Verslag over de periode t_B_g4 t/m j1_7_85)
-De oudnapieropbrengsten waren hoog (ZgOg,42) en maar liefst
3600 g1d meer dan verwacht.De grillige marktpri1zen voor het
oudpaoier geven echter genoeg redenen om volgende jaren niet
op zo'Tt meevaller te rekenen.

-De extra opbre$sten cr.oor advertenties cle in de begrotlng
i, i'

vermeld stondr"id in het geheel nlet resel geweest,hierdoor
kwam 1250 mÍnder dan verwacht blnnen.

-Bii de post uitgaven waren de sa_l_arislastenrde uitgave voor
evenementenrmateriaalr portokosf,sn en dlversen boven de begrot:_ng
uitgekomen.De oorzaken hiervoor konden echter redelijk be-
argumenteerd worden door de penningneesteresse.

-De besternmingsreserve voor het clubhuis staat nu in het geheel
op de nlusrekenlng en is aangegroeid tot 8737,4g.Dit komt
hoofdzakelij,< do^r het toevoegen van de toto-l-otto opbrengsten
van d.e afqelopen jaren aan de resefve post (ZSg9r3O) en de 25%
van de oudpaoier oobren,gst (19J7,4e) van afgelonen jaar.

-Door de c,xtra onbrengsten van het ouripapler rd e lager dan
verwachte reiskostenrkosten voor zaTen en velrienrbondslastcn cn
lrazepener"ko st en ko:rC en d e e erd er genoemd e extra uitgaven word en
oïrgevangen.Het verlies bleei 'benerkt tot 192,71.

Voor het overige is er geen aanleidinq tot het maten van oD_
merkin,.gen: de kas is vercLer 1n nrct e bevonden.

In zoverr:e d e kascomni-ssi-e ,laartoe bevoeg,i is i*rl-I:n hre onze
bezorgdreit uitspre.ken over het komende jaar.De opbrergsten
uit het ouc'calier ziSn het afgeropen halfjaar drastlsch ver_
minC erd, net l_eCenaantal- is -nog- nÍet toegenomen en d e huur
van de velCen zal wéf toenemen.
zuinigheid bij de ritgavenrextra inkomsten door actles en
nieuwe leden zi jn ci.aarom nood zaek.

Namens de kasconnissie ,

met vriendelijke groet,
Harold Goessens



Nijmegen, 1f maart 1986

De kascontrol-ecommissie bestaand,e uit d.e heren G. Francissen en
J. Hend.riksen verklaren d.e bescheid.en inzake de financiën van d,e
sektie honk-/softbal-1 over het jaar 1985 te hebben gecontroleerd.
en akkoord. bevond,en.

Zij vragen d,e f ed.envergad.ering d.e penningmeester, d.e heer H. Cas-
telein te d.echargeren.
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