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lijn in het aantal

Algemeen
Bestuur
Het bestuur bestond uit

Jan Schöls
Simon Kersten
Frans v.d. Heijden
Rosalien hlalg
Ben Duin
Trudy Peters
Trudy van Hal
l{im van Grimbergen

In de loop van het seizoen trad Rosalien Llalg
ter ondersteuning van het secretariaat.
Ben Duin verliet aan het eind van het selzoen
daarmee tevens het hoofdbestuur.

JAARVERSLAG 7986 _ I9B7

Inleiding
Het seizoen 1986 - 7987 stond vooral in het licht van
veranderingen. Wijziging in heÈ leidersbestand en wisseling
van de wacht in de S.T.K. funktie, een poging toÈ meer
centralisatie in het flnanciöle vlak en een opgaande
leden vormden een deel van deze veranderingen.

de volgende personen;

voorzi-tÈer
secretaris
penningmeester
2e secreÈari-s
gymnastiek en turnen
Badninton
honk- en softbal
korfbal

Èoe tot het bestuur, vooral

het gymnastiek bestuur en

Eind vorig seizoen werd een plan gelanceerd tot meer stroomlijning en
centralisatie in heÈ financië1e v1ak.
Een aanzet werd gemaakt door samenvoeging van de boekhouding van de leden-
administratie-hoofdbestuur en sektie gymnastiek en turnen.
Het volkomen gemis aan voorbereiding en goede afspraken en tevens de
rigoureuze wijzigingen op het vlak van lesgeven bij de sektie gymnastiek
en turnen was er de oorzaak van dat de toevoeging van de boekhouding van
deze sektie uitliep op een mislukking en ergenis over en weer. Aan het eind
van het seizoen werd daarom besloten deze wijzi-ging weer ongedaan te maken.

Gedurende het seizoen heeft dit een behoorlijke verzwaring van de werkzaam-
heden van Ria Kersten gegeven die naast deze drie boekhoudsystemen tevens
de ledenadministratie bijhield. Voor de ledenadministratie werden 3598
betalingsopdrachÈen verwerkÈ, 516 nieuwe leden ingeschreven en 315 aanmaningen
verstuurd.

0p 19 augustus werd op informele wijze afscheid genomen van Ton Teunissen
die sinds 1 augustus 1977 in dienst was van de verenj-ging.

0p de ledenvergadering van 10 november 1986 werden op voordracht van het
bestuur van de sektie gymnastiek en turnen de turnsters Ni-cole Winkenius
en Miriam Eigenhuysen benoemd tot erelid. De inmiddels beeindigde turncarrière
van beide meisjes en hun aktieve ro1 in het turnen in onze vereni-ging was
daartoe aanleiding.
De aftredende bestuursleden Jan Eigenhuysen en Eef Winkenius werden op deze
vergadering benoemd tot lid van verdienste vanwege hun grote inzet in het
bestuur van de sektie gymnastiek en turnen.
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Akkonmodatles
Bij het korfbalveld in Lindenholt is tijdens de vakantie door enige
enthousiastelingen een aangekochte dírektiekeet verbouwd tot klubhuis.
Op 13 september kon dÍt trreede klubhuis bi-nnen de vereniging op feestelijke
víjze uorden geopend.

Rond de vakantie periode is in de turnhal een valkuil gerealiseerd en in
de gehele ha1 is vloerbedekking aangelegd.
Het realiseren van deze tussenfase was aanleiding tot een aktiviteiten neek-
end op 18 en 19 oktober. Naast een receptie in de ha1 verd tevens een ro"'mel-
narkt georganiseerd.0p 18 oktober vertrok het bestuurslid Ben Duin voor
een 24 uur durende sponsorrcandeltocht vaarbij hij 124 Ks aflegde en zodoende
ca. f 1200,- bijeen liep.
Tevens verd de subsidieaanvraag voor
met a1s resultaat een subsidie van f
van f 10O.OO0,-

Leiding
In vaste dienst van de vereniging waren;
Rob Not.enboom gyunastiek, badmipton en kaderwerkzaamheden
Felix Hoefnagel badninton jeugd (deeltijd)
Bennie Schook gynmasriek (deeltijd)
Henny v.d. Hoek gynnastiek (deeltijd)
Ton l{esseI gynnastiek (deeltija)
Frank Janssen g,yÍBnastiek (deeltijd)
E1lis Reichgelt turnen (deelrijd)
Pieter Schaafsma turnen (deelri5d)
Angelique Zwlnkels turnen (deeltijd)

Hiernaast werd er vooral in de turnarij met diverse hulpleiders en leidsters
lesgegeven

S. T. K.
Oe S.f.X. taak is, mede gezien het feit dat Rob lioÈenboom een dag per ueek
aan opleiding moesL besteden, beperkt tot de sekti,es g-vnnastiek en baduinton.
Hiermee i.s het taakgebied sterk afgebakend om zodoende een gestruktureerde
opbour.' van het taakprofiel te ber.erkstelligen.
Hiermede is het funkti.e deel ten aanzien van algemene taken sterk beperkt
gebleven.

Hazenkanper
De redaktiekommi.ssie bestond dit sei.zoen uit de dames An van der Zwaan,
Marjo CasteleÍjn en Marjet Loots.
De Hazenkamper verscheen dit seizoen l0 maa1, met een geniddelde oplage
van ca. 1145.

Jubllea
Op de voorjaars ledenvergadering op i5 juni 1987 verden de volgende leden
gehuldigd;
10 jaar Monique Thoonen

Colette Orth
Brigitte Tang
Sjoerd liemperman

25 jaar Hr. v.d. Berg
50 jaar Hr. Bemer

Tevens werd op deze vergadering een eerste aanzet g,egeven voor de vierrng
van het 60-jarig jubileum van de vereniging 1n 1988.

de verbouving opnieuw geactuallseerd
27.600,- en een maximaal te lenen bedrag

-2-



Voor diverse aktivit.eiten werden komissies benoemd.
On een basis bedrach te creëren verd besloten de verenigingsbijdrage met

f L,- per lid 
,te 

verhogen.

ConpuÈer
Tanrlit heE bestuur zal studie genaakt worden om tot een wensenpakket te
konen sat met deze computer geAaan nöèt en kàn r*orden. Voor ca. f 5000,-
is tegenvoordig geschikte "hardware" (de computer en printer) te koop. De

benodigde ttsofiwàre" (progratt-a) zaL ttzelf't geschreven moeten worden, we

zijn dus naar iemand op zóek die dit voor een redelijke prijs kan doen.
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s.v. De Hazenkamp sektie GYMNASTIEK en

Jaarverslas 1986 - 1987

TURNEN

Algemeen
In het afgelopen verslagjaar i-s een omrnekeer gekomen in de daling van het
ledental. Het aantal leden is met ca. 200 toegenomen.
Deze toename werd onder meer bereikÈ door de wervings-aktiviteiten van onze
S.T.K.- funktionaris Rob Notenboom en het optreden van het Turn Promotie Tean
in de show " Wedden Dat t' van Jos Brink.
Naast het gymnastiek en turnen werden jazz-gymrtastiek en jongens-turnen
oPgestart. De aantrekkingskracht van de turnhal speelt hierin ook een voorname
ro1.

Bestuur
0p bestuurlijk vlak vonden dit jaar twee mutaties plaats; Paul Zandveld
trok zich terug als secretaris van de sektie, terwijl Ben Duin aftrad a1s
bestuurslid. Het secretariaat werd overgenomen door Theo Becks.
Verder hadden zitting in het bestuur; l{im Zegers, Frits Beynon, Rob v. Lichten
en Max i+la1g.

Nicole Winkenius en Miriam Eigenhuysen werden op 10 november 1986 tot ereleden
benoemd en Eef Llinkenius en Jan Eigenhuysen Èot leden van verdienste.

Aktiviteiten
De Hazenkamp wist dit jaar de 7e plaats te behalen bij de Nederlandse
kampioenschappen voor klub-Èeams.
Het Hazenkamp-weekend in Papendal was mede door de inzet van J. Smit en
Rob Notenboom en andere toegevoegde leiding wederom een groot succes.

Turnhal
De inrichting van de hal aan de Ploegstraat voldoet i-n veel opzichten aan
de i*ensen van de sektie, maar er is natuurlijk nog veel te doen om het een
en ander optimaal te krijgen.
Mede door deze ha1 zijn de resultaten van de turnsters het afgelopen seizoen
in opgaande 1ijn.
De hal is het afgelopen seizoen voor een aantal uren verhuurd aan de S.S.G.N.,
r.aardoor enkele onrendabele uren werden opgevuld. De exploitatie van de
ha1 kwam dit ten goede.
Door de Gemeente Nijmegen is een lening toegezegd van max. Í 100.000,- voor
het realiseren van kleedruimten en douches.
De voortgang van de werksaamheden in de Ploegstraat hebben de nodige aktivi-
teiÈen tot gevolg gehad. Aan het eind van het seizoen is een ontwerp tot
stand gekomen voor deze uitbreiding van kleedkamers in de ha1, waaraan begin
1988 met de bouw za1 worden begonnen.

Gvmnastiek
Er is afgelopen seizoen, buiten de Ploegstraat, gebruik gemaakt van 1 2 zalen
van de Gemeente Nijmegen en van één zaal in Molenhoek. Nieuw hierbij is
het in hergebruik nemen van de zaal in Zwanenveld. Bovendien is zowel het
turn- als het gymnastiekprogramma in de Ploegstraat toegenomen.
Gemiddeld j-s het aantal lessen per week tot 58 toegenomen.

A,/C turnen
De trainj-ngen werden in het afgelopen seizoen gegeven door ldim Zegers (A)
en Pieter Schaafsma (B), Angelique Zwinkels en El1is Reichgelt (c). Door
de inzet van bovengenoemde trainers werd indj-vi,dueeI zeer goed gepresteerd
bij de Districts kampioenschappen en Grand-Prix toernooien. Voor het eerst
sinds jaren leverde De Hazenkamp twee }iederland5g kampioenen en werden er
veel ere-plaatsen behaald.
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De Nederlandse kampioenen waren; Elvira Becks (klasse 2A, winnares toestel-
finales balk en vrije oefening) en lvlariska Petrovic (klasse 4A, winnares
toestelfinales ba1k, brug en vrije oefening). Monlque Thoonen werd 3e in
de Junioren klasse.

Door de behaalde resultaten zijn
opgenonen in Jong Oranje en zijn
opgenomen in de B-selektie.

Elvira Becks en Hester l{a1g zijn
net de Nationale A-selektie van

Elvira Becks, Cindy Kwinten en Hester hlalg
LiselotÈe de Maar en Mariska Petrovic

met hun trainer Pieter Schaafsma een week
Papendal naar Parijs geueest voor trainingen.

Een aantal turnsters van de C-selektie zijn met hun ouders, in het kader
van een uitwisseling, 14 dagen naar Joegoslavië geveest, samen met hun trainers

B turnen
De ieiding van het B-turnen werd gevormd door Tanja v.d. Schoor, Nicole
i'Jinkenius en E1lis Reichgelt. Behalve een aantal kringwedstrijden v/aren
er verschillende I'internationale" uiÈwisselingen, vaarbij de sfeer centraal
stond.

Klubkanpioene van het B-turnen werd Hilda v. Beuzichen.

Opnieu,- is dit jaar de Èurnhal voor een trainingsstage van de verenÍging
Rode Ster uit België gebruikt.

Boekenbeurs en Romnelmarkt
de Ploegstraat een rommelmarkt gehouden.

Op Plein 1944 werd een grote boekenbeurs gehouden. Aan deze boekenbeurs
r*erd door alie sektíes van de vereniging meegewerkt. Er werden loten verkocht.
De groÈe initiatíefnemer was Ben Duin welke werd geassisteerd door een groot
aantal 1eden, aktieve ouders en klubgenoten van andere sekties.

T.P.T.
Het T.P.T. heeft landelijk grote bekendheid gekregen door het optreden in
de show "Wedden Dat" van Jos Brink. Zij sprongen in 90 seconden 172 sa1Èo's
over het paard Omica van Stal Derks uit Hernen.
Mede door dit succesvol optreden groeide het ledental van de sekÈie enorm.
Een tr.,eede groep, T.P.T.-B werd opgestart.
vooral door de turnhal is de show van het T.P.T. verder vervolmaakt.
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s. v. De Hazenkamp sekrie BADMI]ffOI{

JAARVERSLAG 1 986 t9Bl

Bestuur
Het bestuur was

Trudy Peters
Hans Kersten
Irma Kersten
Michiel Follong

het afgelopen seizoen als volgt samengesteld;

- voorzi_tter
- penningmeester
- secretaris
- kompetitieleider

Tevens heeft Ton van Hout zich a1s "recreanten-Ban" beziggehouden met de
organisaties van recreanten-uitwisselingen en recreanten-toernooien.
Er is ook een jeugdcommissie aktief geweest di-e werd bemand door.
l{ilbert Thoonen, R. Ho1ts1ag, Michiel Follong en Rob Notenboom.
In de technische commissie van afgelopen selzoen had zitting;
Dirk v.d. Zouw en Michiel Fo11ong.

Kompetitie
Sportief gezien verliep de kompetitie redelijk goed;
4 seniorenteams die uitkwamen in de 1e, 2e, 3e en 4e klasse
3 jeugdteams waarvan we een team hebben moeten terugtrekken door wegvallen
van een melsje dat door een tekort aan andere meisjes die in staat zouden
zíjn deze plaats op te vul1en.
Een seniorenteam heeft a1 vanaf het begin van de kompetitie te kampen gehad
met een langdurende blessure van een persoon, terwijl een andere persoon
uit dit team zich heeft teruggeÈrokken. Met i,nvallers heeft dit team toch
nog het seizoen af kunnen maken.

Recreanten
Brl de setioren is een wachtlijst gedurende het hele seizoen geweest.
Bij de junioren verliep het redelijk, maar na een aktie om vriendjes en
vriendinnetjes mee te brengen, zal deze groep voor de rest van het sei-zoen
vol .

Toernooien
Voor het eerst dit jaar twee toernooien; een gezelligheids- en een klubtoernooi
Voorll het gezelli-gheidstoernooi was zeer geslaagd zodat di-t zeker j-n het
volgend seizoen 87/BB herhaald gaat r+orden.

S.T.K. - funktie
De S.T.K. - funktie zoals die dit seizoen door Rob Notenboom werd ingevuld
heeft vooral voor de jeugd veel goed gedaan.
Hij heeft 2 begeleiders geholpen bij het lesgeven aan de jeugd.
Ook heeft hij de leiding gehad bj-j de organisatie van de twee toernooien
en tevens gaf hij training aan de kompetltÍespelers en les aan recreanten.
Hij heeft zich bezig gehouden meÈ de technische commissie en met de jeugd
commissie.
Bij de aanvang van het seizoen heeft Rob Notenboom samen met Trudy Peters
gezorgd voor de oPvang van nieuwe mensen tijdens de vakantie van Irma en
Hans Kersten.
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J AAR\/ERSI-AG 1-966 vaD de Sek'"ie Honk- eo Sortbal

Als rre de bestuurllJke balans opuakea vau het afgelop,ea selzoeo dan telde de

sektle aan het elnd van het seizoen :

seaioren Honkbal 50 leden
" Softbal 32 rr

juuioreo Honkbal 48 t'

" Softbal 17 rt

recreauten dares 15 , '

a iet spe l-endeo 29 rr

Totaa1 181 ledeu.
Het bestuur bestond uit de volgende Dersooen:

Ton Vrijaldenbovea vaarzrtter
Àb Yijshake secretaris
i{an Casteleiju P€aDLDgrcester
Irudy v. Iíal. hoof obest. + red'
Iar-i.an v. Keupen Ild wedstrlJd cle

COXIISSIES:

Iater iaal:
Coos Sennef

Seuoef tedstriJd 6ecr. HBYedstrijd cc-'i5-1"' TrudY
Trudy v. Eal
Corrie Sensef
Ia:-lan v. Keupeu
Ton HoI lemu
ïi I ienlen Vorsteuboscb

Bebeerscomis5ig c Iubhuis:
GerCa Francissen
Jau v. d. Vegte
Iaikef fijenhof
ihea Diagelhoff

weekber i.cht
+ wecistrijd secr.

v. tlal voorzi.tter Corrie
voorz I tter
rveds"ri jd secr. HB

redstrljd secr SB

Coord. vervoer/ wedstr ijdbescheiden.
typewerk

afspraken a6euda
p,eaningreester
i nkop,eu
1id

Eveaeen+ueu corcnissle :

Aib,ert ian Stolk, Dion Ylnkenlus, Astrld v. Dooro en Eans Larers'
Publiciteit werd voor bet overgrote deel verzorgd door Frits Verha6eu'
ïechaiscbe commissle:

Peter Frederiks, Gerard
Kerpertan.

Het bestuur ls het afgeloPen
orgau j. sat 1e vaa de sekt le. Dlt
beiaas oog niet.

Frauclssen, Bob YriJaldeahoven eD SJ oerd

selzoen verder EaaE r+erkeu aan eetr b'etere
ls op ssÍrligs punteo SeluH eD oP aodere

Zo is de overnarc vaD de takeo vaa het A-tean o! ertra
krijgen vooral aanvankelijk ulet te b'est verlopen' UeI
ui'ueiodel.ijk etk tearo zljn bege).eidiu6 heeft Sekregeu'

geldeo binoeo te
zLJt we bIiJ, dat

De wedstri.id conuissle r+erd geCurende de wlnterperiode 6evord na veel r*erk
,roo t.,ray o. UoI .t ltrtfuo v. Keupea. Deze corelssle heef t prlua gewerkt en- het
gestelCe doel, zljude oatlastln6 van bet wedstrijdsecretariaat rulnschoots
bere i lrt.

De technlscbe cormlssie le op het elnde vau het selzoen ontstaan oadat Peter
Fredertks bet ,o.i6 ="17o.o ..àd= eeu begln Seuakt had ret eeD technisch
be).e1d.spian, dit net als d.oel het spelulvo te verho6eD eu bet technlsch kader

uit te breidea. AlIe verslaSen uoo à" coaches over Let afSelopeu selzoen ziju
aIs techaische verslaS6evtn6 door6espeeld aan deze comlssie, dle bier voor

het kceade selzoen rreer oP lu kao spelen'
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t'e scoord.erscursus , dle Kare I Dlnge Lhof f aan een E:-ote BroeP leden heef t
Íete','er: is mar voor een deei geslaagd docrdat een aantai. deelneroers het sPeI
niet voldoeode beheersten on het scDreD te kuonen leren. Eeu les voor de
tcekcm+.

,e publi.clteltsconmlssle ls onvoldoeDde vaa de grood gekooen. D.ze zaak zal
bet kcnead seÍzoen noE veel aandacht vrageD. Gelukki6 heeft Fri.ts Verhagen
hreer Eezorgd voor een wekelijks stuk in de krant. Ook heeft hlJ enige firma's
6ebooden voor reclaneborden op het veId.

Ou de financiën rond te krlJgeu was het weer oodlg on extra akties hlervoor
te organiseren.
Zo werdeo er twee rorum:luarkten een spoasorioop barbecues loteri.jen en een
donateursaktle georganlseerd. Ook de oud papieraktle ls door6e6aan hoewel de
prijs van het papier sterk daalde.
De grote clubaktie ls dlt iaar nlet doorgegaaa' doordat er
loteu bleken te zlJn gedrukt; een strop vaD ca f300.-

nlet voldoende

Het bestuur is in de winter en het vroege voorjaar intensief bezi6 gerreest ret
het vraden van een nieuwe coach voor het le tean. Binaea f,ederland lukte dlt
niet; neestal te kostbaar. Vele bronnen 1n de US zlJu beaaderd en hler ls ook
weI wat ult6ekonen, doch ulteiadelijk afgeketst, ondat de kandidaten slechts
beschikbaar wareD ln de uaanden Junl l/r augustus. Yla kontaktea blj de
vliegbasis VoLkeI ls ultelndeli,jk Blll Vega 6ekontrakteerd.

Ia de bestuurssanenstelllos 1s ln het voorjaar ook eeu wijzigln6 opgetredeu.
De voorzltter ilhris Claesen uoest door verhuizing ziju functle ter beschlkklng
steilen. Ton Vrijaldeahoven rías bereLd zLja +.ààk over te DelreD. In de
voor.;ae.s./ergaderlng werd hlJ beaoeud. IarceI Liubur6 trad 1a deze vergaderln6
af al,s bestuurslid eu wedstrljdsecretaris. Deze iaa+,ste taak vrerd overEetroren
Coor Corrie Seonef ln de oleune wedstrijdcorraissle.
Io de oajaarsver6adering ls trarian v.Kerpea afgetreden als 11d van het bestuur
en we aochten aIs nleuwe bestuursledeo verwelkoen Tou HoIleran en Cooa
Seonef. A1s wedstrljdsecretaresse softbal heeft Iarlan het roer overge6eveD
aan Rina Bor.

Eén van de taken,dle het bestuur Lt zLJn beleid heeft opBeDoED ls het bourreo
aaD eeu betere kaderstructuur, Zo hebben 15 ledeu de scheldsrechtercursus
ret Eced gevolg af 6esloten. Iorenteel gaau 3 ledea Daar de Jeugdcoachcursua
vaa de Kf,BSB. Er worden nu freguente kaderver6aderlngen gehouden wat ook een
aanzet rcet ziju naar kaderbegeleldlug.

Ve zi.jn de coopetltle ingegaau ret I honlbal- ea 4 softbal teare. Er zLia
weiui6 oefenwedstrlJdeu gespeeld door het slechte w\eer. Yoor het publlek en de
kas van het cluchuls was het Jarer dat alle oefeawedstrlJdeu van het le teau
uÍt werCen gespeeld.
Door de rayon corpetj.tieiei.dlog ls het ons onrcgelijk geraakt on toernooten te
orEaDisereu. Gelukkl6 kondeu weI het toeraool vau het 1e teaa eD het
veterar.eDtoernooi plaats vlnden; deze gaan bulten het rayou ou.
De recreaaten softbaldag ls laugzanerband tradlttoueel eu r+erd víeer eeD groot
succes. Eéa van de deelnereude teare híareD oDze recreaoten softbal dares; eeo
nieurre poot |n onze sektle, bestaaude ult rerendeels rceders vaD leden, dle
ook eeos willeo goolen en slaan, Zl3 dedeo dlt onder de bezi.eleade leldiug van
Fifi Àiiée.

De speelacconmodat le was ook dit selzoen overvol, waarbiJ de
cotrp€titleleider vaak avondwedstriJden rcest PIaDBeD, het6een weer ten hoste
6iag van de tralalugea. Gelukkig kont daar tu de toekoret veraodertnS 1n. De

aan1.e6 van eeu tweede honkbalveld ls begouuen en dlt za1 ln 19EE lu $ebrulk
kunaen wordeo EeDoretr,
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Àls kaspioenea badden we dlt jaar de junicrea-1 honkbal en de senioren-l
sottUaf, terriJl de junloren-t softbal de rayonbeker veroverden. Het Ilgt ln
de bedoellag het korend Jaar Et de Junloreo te SaaD spelen ln de
interre6loool. Jeugdcoupetttle. De softbalselektle gaat uaar de 1e klasse vaD

het rayàn. Door pràbl"*o als begeleidlag, studie of r+erk is het senloren-3 HB

tean cpgeheveu.

De evenereutencornlssle 1s zeer aktleÍ en enthousiast bezi6 geweest Det de
orgauisatie vau dlverse gebeurtenlsseu. Zo lraren er bln5o avondeu eD eeu
eindfeest iu Country and Uestera stiJl. TiJdeas dit rresterafeest is aaD Jaap
Bogaards de erekpuDp€l ultgerelkt en aaD Francois v. HaI eeD zilveren
knupp,eltje als berlnuerlu6 aaa zlJa 25-jar1r lidnaatscbaP vaD de houk- en
sof tbal sektle. Ook r*erden de beste slaÍlao./vrcuw bekead geruakt. Di.t warenr
Petra v. Eal, Ànuenlek Claassen, Uouter v. d. ilazel eu GreSory Laclé.

Eet b,estuur daukt ledereen voor zLJo, bljdrage aan bet wels).ageo van het
afgelopen setzoeu en hoopt, dat het koreude setzoeu voor iedereeu weer een
bruiseade eD succesvolle p,eriode .zal rordeu.

Trudy v. EaLlAb YfJshake, secr.
04-0{-87
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s.v. De Hazenkamp

Jaarverslag 1986

SCKIiE KORFBAL

- 7987

l,ías in het vorig jaarverslag van de sektie korfbal nog sprake van de opening
van het klubhuis, dit seizoen heeft men kunnen ervaren hoe belangrijk en
nuttig het is voor een teansport om over een eigen home te kunnen beschikken'
hoe gering van omvang het klubhuis dan ook mag zijn.
In de loop van het sei-zoen ís duidelijk gebleken dat het hebben van een
eigen ve1à en klubhuis aantrekkelijk werkt voor nieuwe leden en vooral jeugd.
Het jeugdledental was de laatste tijd schrikbarend afgenomen.
In sóptérber 1986 kwamen de eerste pupillen alleen om te trainen, dit veranderde
snel in een echt team dat is gaan spelen in de zaalcompeti-tie, aan het einde
van het seizoen was zelfs sprake van een tneede pupillenteam.
Ook kwam in de loop van het seizoen een aspirantenteam op de been.
Het juniorenteam i-s zo hecht geworden dat er sprake is van prestatiegericht
trainen waardoor zij een geduchte kampioenskandidaat aan het worden zijo.
De diverse seniorenteams hebben afgelopen sei-zoen goed gedraaid, welliswaar
nog geen kampioenschappen, maar er zit duidelijk weer groei in.
Samen met een nieuwe trainer zijn de verwachÈingen voor het volgend seizoen
hoog gespannen.

Bestuur
De samenstelling van

Anja Bunthof
Jenny v.d.Logt
Wim v.Grimbergen
Bert Tobé

het bestuur was a1s volgt;

In de loop van het seizoen hebben enkele functiewisselingen plaatsgevonden.

Klubhuis
De klubhuisfinanciën zijn het seizoen '86 - '87 nog door de sektiepenning-
meester ondergebracht in de sektiefinanciën, volgend seizoen zal- daL gescheiden
gebeuren.
Er is nu reeds sprake van"dat het klubhuis eigelijk te klein is, maar een
vergroting van circa 16 m' voor een begroot bedrag van f6000,- à f7000,-
gaat toch te ver, temeer over een termijn van 5 tot 10 jaar sprake is.
In de vakantie periode zal het halletje vergroot r+orden en wordt een tweede
toillet aangebouwd.

Kursussen
gr r€rd deelgenomen aan een kursus publicitei,t voor sportverenigingen.
Ook voor een kursus jeugdwedsÈrijdleider was veel belangstelling, evenals
de kursus basistraining voor pupillen.
Met de huidige groei aan jeugdleden hopen we hier veel plezier van te hebben.

Rommelmarkt

secretaris
penningmeester
1id
1id

Er werd een rommelmarkt gehouden,
zoals; een rad van avontuur, een
straf worpen-wedstri jd .

We mogen op een geslaagde dag terugkljken.

Commi ssies

aangevuld met enkele andere aktiviteiten
veiling, een jeugdhoekje en een sponsor-

weer verschillende commissies aktief n.1
, redakti-e, klubhuis, materiaal, jeugd en

_10_

Ook het afgelopen seizoen waren
een Èechnische, kas, oud PaPier
een evenementencoÍnmissi-e.



s.v. De Hazenkamp sektie KORFBAL

Oud papier
Een naal per maand werd weer oud papier opgehaald in de wijk Tolhuis.
De opbrengst in kilors laat niets te wensen over, wel echter de prijs die
steeds maar terugloopt en nu eigelijk toÈ een haast onaanvaardbaar laag
niveau terecht is gekonen, naar we houden vol!

Jubileun
Gffi,or de sektie korfbal is 1988 een jubileunjaar, rraaraan we extra
aandacht zullen besteden bovenop de aktiviteiten van de omni-vereniging.
De sektie bestaat dan 10 jaar m.n. op 1 mei.
Deze aktiviteiten moeten echter nog nader worden uitgewerkt.

- 11 -



HOOFDBESTtruR

Financieel verslag over de periode 1 - B - 1986 t/m 31 - 7 - 1987

BALANSper3l-7-1987

SALDO
SALDO ledenadmie.
nog te ontvangen;

gymnastiek
badmi-nton
korfbal

subsidie provincie
subsidie cursussen
B. V.G.
Hazenkamper
M.T.R. lessen
klubhuis telefoon
beziL typm. e.d.

insignes
vaantjes

noR te betalen;
loonbelasting
zalen, velden
energiekosten kleedkamers
N. S.R.
restitutie zaLen gymn.
Hazenkamper
sekr. admie.
vergaderingen
S.T.K.
reservering aktiviteÍten

jubileum
afrek. ledenadmie. gymn.

badm.
korfb.
hoofdbest.

bestemmingsreserve S.T.K.
vermogen

SALDO

nog te betalen
gymnastiek. 
badminton
korfbal
hoofdbestuur

31-7-1987

f 43.O78,73

140, -
2.455,66

3.375,-
386,45

500, -
9oo, -
303,20

ILI-e2:39

6.067 ,-
2.269,O7

90, -
60, -

500, -
850, -

2.707,44
2.232,99
2.776,O3

27 .32t,46
6.265,06

31-7-1986

f 30.764,42
4.056,86

10.675,88
4.206,9t

326,06
6 .059,39

676,-
3.670,-

. r.250,-
180,05
200,-

1 .200, -

f 92r?92r2!

f 10. L04,Ig
2.718,39

96L,44
687,96
L99,33
70,95

1 .800, -
500, -

2.263,3t
945,78
827 ,77
20,-

35 .7 52,5L
6.473,94

f ll_.lgg'gq Í 9l'-?92,2!

Dit seizoen i-s de financiele rekening van de ledenadministratie geintegreerd
in de hoofdbestuurs administratie. Dit heeft tot gevolg dat in de balans
van 31 - 7 - 1986 de balanssituatie van de ledenadministratierekening is
toegevoegd, bestaande uit de volgende bedragen;f L9!9+99

f 2.263,37
945,78
827,77
20,-f L9I9r99
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H0OFDBESTWR Financieel verslag
INKOMSTEN;

verenigings bijdrage
gymnastiek f
badminton
honkbal
korfbal 800. -

kontributie
subsidie provincie
rente
M.R.T.
jubileum
diversen
afname S.T.K. reserve
verlies

UITGAVEN;
salarislasten
Hazenkamper
sekretariaat administratie
porto telefoon
vergaderingen
represent.at.Í-e

afsch. T.T.
te1. aansl. klubh. korfb.

verzekeringen
N. S. R.
K. v. K.
don. algem. res. gymn.

badm.
honkb.

S.T.K. cursussen
tel. reiskosten
diversen

diefstal
ond. en afschr. typmach. e.d.
afschrijving vaantjes

insignes
aktiviteiten
diversen
opbouw bestem.

resultaat

res. S.T.K.
jubileum

7 .500, -
1 .750, -
1 .534, 10

fin. verslag
1986-1987

begroting
1.986-7987

f 7.500,-
1 .870, -
1.500,-

9oo, -
f 11 . 77O,-

500, -
28. 900, -
2.000, -

fin. verslag
1985-1986

f 7.000,-
2 .000, -
r .25O,-

800, -
f 11.050,-

670,-
31,547 ,55
2.559, 85
3.787 ,50

35, -

!2.9!?29

20.269,52
7.949,47
1.729,95

340,05
347,60
522,69

502,36
40,-
60, -

9.ooo,-
900, -

2 .000, -
554,-

1 .590, -
96,-

300, -
344,55
165, -
262,41
500, -

13,64
925,53

1.337 ,74

!2,_9!9.,29

f 11.584,10
865, -

25.580,47
2.3O2,74
1 .037,50

950, -
227,72

8.431 ,05
148, gg

2L:9?!49

29 .L56,22
8.662,84
2.167,26

498,30
468,95
394,98
598, -
452,75
5O2,36

60, -
60, -

1 .500, -
900, -

1 .033,30
2.086,25

373,25

428,-

300, -
500, -

35, -
850, -

5L.O27,46

5 .400, -

19:129s=

28.800, -
8.960, -
2.000, -

350, -
300, -
300, -

500, -
60, -
80, -

1 .500, -
900, -

1 .000, -
2 .000, -

800, -
300, -
500, -
720,-

19:129r

-13-



HOOFDBESTIJUR

Toelichting op het financieel verslag 1986 - 1987

S.T.K. subsidie
M.R.T.
afname

salarissen
donatie gymnasLiek

badminton
kursussen (ink.+uitg. )
te1. + reiskosten
diversen

HAzENIAMPER
adverÈenties
kosten

drukkosten
porfo
redaktie

f 25.58O,47
1 .037,50
9.431,05

f 9f.919g93

29.L56,22
1 .500, -

9OO,-
1.033,30
2.086,25

373,25

f ë:-q€C3

3.680,-
8.662,84

V:2l-é!
8.552,11
3.362,65

42g,Og

f V.1!?,9!

-14-
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s.v. De Hazenkamp sektie BADMINTON

Financieel ,etsl.g ouer de petiod

BALANSper3l-7-1987

SALDO

NOG TE ONTVANGEN;
leden administratie
kontribuLie
inschrijfgeld
rente
overíge (sektie gymn. )

NOG TE BETALEN;
salaris
secreLariaat administratie
porto telefoon
lening hoofdbestuur
vooruit. ontvangen kontribuLies
rekening courant hoofdbestuur
overige
bested. res. sponsorloop
bested. res. aktiviteiten commissie
vermogen (algemeen reserve)

3L-7-1987

189,07

1 .901 ,41
260,-

15, -
500, -

f ?r!92.!9

f z.+às,-

sÀ0, aa

f 3:9914§

3r-7-L986

f10.321 ,01

2 .000, -
100, -
330,67

13, -

f L?r!9!é9

f L .tB4,4L
32O,-

50, -
2 .000, -
1.100,-
3.9L6,r4

))_L4,

2.L72,55
9L3,91

1 .085,67

f !?:!9!299
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s.v. De Hazenkamp sektie BADMINTON Financieel verslag 1986 - 1987

INKOMSTEN;

kontributies
donaties
inschrijfgeld
inkasso
gemeenLe subsidie
rente
donatie uiL a1g. reserve
opbrengst klubLoernooi
akties
verkoop emblemen
verkoop shuttles
overige
resultaat (verlies)

UITGAVEN;

salarissen
zaLen
toernooien (zalen)
toernooien (akLivit. kosten)
representatie
wedsrrijdkosren (admie)
bondslasten
porto/telefoon
verenigingsbijdrage
secretariaaE
vergaderingen
diversen
kursussen
boeten
ledenadmini-stratie
resultaat (winst)

fin. verslag
1986-1987

f 27 .261,50
L27,50

1 .010, -
81,-

1 .631 ,33
158,34
900, -
22O,5O

20,-

s6o, so
7O5,L9

f 2?4!2É9

f 9.156,16
L2.968,40

1 .O72,4O
987, 85
254,55
161 , B0

4.530, -
1 .750, -

sit,so

r . o+0, ao

begroting
1986-t987

f 28.660,-

300, -
r.eó0,-

100, -
900, -
300, -

f 13:999s=

f 8.790,-
L4.666,-

800, -
zoo,-

4.366,-
50, -

1 .870, -
100, -
200, -
58, -

960,-

fin. verslag
1985-1986

f 29.323,-
75,-

645,-
47 ,-

r.4g5,lr
674,O4
9oo, -
268,-
135,-
43,-

_9,50

Í 1l:ll1f9

f B.131,07
L2.937,80

979,20
t.270,64

337,gO
193,05

4.39r,52
12,-

1 .039, g0

29,LO
200, B0

20,-
361 ,60

3.771 ,32

f 1?,!!2,99 f 92.'.Q§Q,-= Í 39.$4,9q
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s.v. De Hazenkamp

Jaarverslag 1986

sektie HoNK- en SOFTBAL

BALANS

SALDO;
kas
giro
giro plus
bank
NOG TE ONTVANGEN;
opbrengst uit klubhuis
K.N. B. S.B.
kleding voorraad
debiteuren

NOG TE BETALEN;
zaLen, velden, energie
vooruit betaalde kontributies
bestemmings reserve coach

jeugd
technisch
jubileum 1990

bondslasten
diversen
crediteuren
VERMOGEN

3L-L2-L986

f 818,60
2.488,77
I.765,76
2.4r9,37

2 .000, -
45,-

326,45
2.854,5r

1z,.Uq,Éq

1 18. 75
3.20L,39

2L5,44
650, -
300, -

3.762,1O
3.870,72

13:119119

31-12-198s

f 5.510,50

3 .000, -
327 ,45

3.415,34

L?:?22&2

2.200,-
29L,25

6.018,83

160, -
110, -

2.657,82
795,39

L?,_?21,22
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s.v. De Hazenkamp sektie H0NK- en S0FTBAL

Financieel verslag over het jaar 1986

INKOMSTEN

kontributies
donateurs
subsidie
rente
aktiviteiten
idem. coach
reklame
klubhuis
oud papier
sponsorloop
di-versen

UITGAVEN

zalen, velden, energie f
bondslasten
verenigingsbijdrage
secreLariaat-admini stratie
porto-telefoon
representatie
materialen
vergaderkosten
reiskosten
verzekeringen
wedstri j den-toernooien
coach+ bestem. res. coach
materiaal+ bestem. res. sponsorloop
technische werken
diversen
opbouw reserve
jubileum 1990

begroting1986 verslag 1985verslag 1986

f 29 .338,46
7Ol,g6

1 .405 ,50
255,32

2.975,L3

2,54r ,33
4.000, -
L.2O7 ,2O
4.670,60

245,15

f !!'1!9.,21

7.962,r8
7 .056,74
1 .534 , 10

665,rg
t.749,23

8g8, gg

3 .607 ,38
202,48

t3.226,61
343,70
648,80

5.273,65
r94,-
25O,-
352,r7

3.075 , 33
300, -

11É19+II

f 30.700,-
1 .960, -

500, -
2OO,-

1 .500, -
2.400,-
2 .500, -
1 .800, -
6 .000, -

140, -

8.500, -
6.500, -
1 .500, -

300, -
1.700,-

750,-
4.000, -

2OO,-
1 5 .400, -

L7O,-
I .250,-
6.000, -

600, -
25O,-
180, -
300, -

!!,Qgg,=

f 24.379 ,55
410, -
736,32
23O,54

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

115,-

6.458,4L
6.740,95
L .25O,-

375,46
2.L69,32

534, 15
3 .000, -

391 ,85
12.83L,26

168,60
L.461,70
9 .956,97
5.32L,09

757,44
936,92

2 .053 ,05

2!:29lzLl

f 1Z:999l; f 2!:2911!
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s.v. De Hazenkamp sektie KORFBAL

Financieel
BALANSper3l-7-1987
SALD0 sektie rekeningen;
tffi/uoto
plus
giro
SALD0 klubhuls rekeningen;
plus
giro
BEZITTINGEN;
klubgebouw
voorraden
statiegeld
inventaris redaktie

spelmateriaal
klubhuis

NOG TE ONTVANGEN-;
Irtto/Eto
kontributie
donateurs
inschrijfgeld
inkasso
subsidie
rente
kursussen
jantje beton
verenigingsbijdrage

NOG TE BETALEN;
klubhuis
zaalhuur
veldhuur
energie
verenigingsbijdrage
vergaderkosten
representati_e
evenement.en
aktiesIt Hazenpeper
RESERVERINGEN
VERMOGEN

f 25O,-
6.000, -
r.025,27

7 .325,-
422,7O

2.500,-
70,-

L20,-
100, -
500, -
500, -

2.896,_
5r-

10, -
20,-

472,50
8,53

500, -
25,-

3L-7-7987

19:ZI9:=

f 172,-

1 .200, -
150, -
140, -
115, _

344,70
775,-

7.325,-
6.529,30

3L-7-1986

f 25O,-
9.321 ,27
3.738,91

L,597 ,28

100, -
438,36
359, -
607,O2

1 . 128,50
15, -
10, -)_

463,29
26,15

50, -

\tl;99llt

23,-
7 .493,70
1.795,-
1.500,-

16,50

222,r5

8.321,27
3.745,75

f 16.750,- f L7 ,106,77
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s.v. De Hazenkamp sektie KORFBAL Flnancieel verslag 1986 - 1987

INKOMSTEN;

rente klubhuis
sektie
sektie

lotto/toto
kontributie
donateurs
inschrijfgeld
inkasso
subsidie

giro rekening
plus rekening
giro rekening

fin. verslag
1986-t987

f 0,69
508,32
37,55

235,27
L3.ggg,-

L62,50
23O,-

30,25
472,50

1 .355 ,01
2 .030, g0

3 . gB1 ,95
30, -

290,50
I .092,09

Z!=!29r22

6.799,79

1 .000, -
3.415,15
2.227 ,50
1.240,-
4.926,45

16,25
68,06

150 , 16
382,50

63,75
475,gO
348,73

1 .566,90
14. _

3L,25
372,20
62,57
99,59

1 .786 , BB

begroting
1986-t987

f 250,-
500, -

15.684, -
175,-
60, -
atrLJ s-

148,-

2.845,-
900, -

50, -
cotrJLJ,_

733,-

fin. verslag
19Bs-1986

f 362,59
128,06
136,32

tI .612,50
330, -

50, -)') _
L.,

463,28
600,10

3 .015,31

339,25

1 .384, 16

f L9:!!2Ël

1 .500, -
1 .890, -
3.097 ,98
2.665,-
1.701,2O
3.932,20

11 ,80

67 ,83
428,25
109,35
r4g,-
7 45 ,41

1 .501 , B0
22,7 5

184,50
719,29

317 ,21

L9,_!L1._22

klubhuis verkopen
oud papier
rommelmarkt
kerstkaarten
jantje beton
overige akties
energie
reklame
verlies

UITGAVEN;
klubgebouw
energie
trainingskosten
huur zalen

velden
verenigingsbi j drage
bondslasten
spelmateriaal
verbandmiddelen
secretariaat
porto/telefoon
vergaderkosten
representatiett Hazenpeper
reiskosten
toernooien
kursussen
voorl. pers propaganda
evenementen
welpen
recreanten
diversen
RESERVER]NGEN
I,/TNST

?L:922*

1 .500, -
1 .000, -
B.800, -
I .272,-
3 .500, -

100, -
62,-

100, -
500, -
150, -
250,-
600, -

1 .400, -
100, -
100, -
500, -
300, -
100, -
150, -

1.271,-

f ?!=!29é2 f Z!'Q22,=
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s.v. De Hazenkamp

Financieel verslag

IíINKELSTEEGSEIíEGKLUBHUIS

1986

BALANS per 31 - 12 - 1986

SALDO;
kas
giro
bank
BEZ]TTINGEN;
klubgebouw
inrichting/ inventaris
NOG TE ONTVANGEN;
voorraden
debi-teuren
sektie honkbal (vooruit)

NOG TE BETALEN;
onderhandse lening
St. Levensmorgen
rent.eloze lening
rente onderhandse lening
credit.euren
reserve onderhoud
bingo's honkbal
afdracht honkbal
VERMOGEN

TOELICHTING;

debiteuren

fl19:192:93 flSZ:229:99

3T_L2_L986

f 305,89
503, 1 1

74.377 ,06

1 20.000, -
500, -

2.663,07
160,50

2 .000, -

31-12-198s

f 506,52
1 .510,43

13.110,-

120.000, -
240,-

2.224,01
407 ,64

f13Z:229é9

f 66.02O,-
10.000, -
4.750,-
2.344,-
2.875,52
3 .000, -
3 .000, -

46.009,08

Í119:I92s9l

f 64 .900, -
10.000, -
4.250,-
2.344,-
2.489 ,04
4 .000, -

169, 16
4.000, -

48.359,43

crediteuren

Trajanus, Nijmegen

Spitman, Renkum
Brands' Groothandel,
energie kosten

199d9

707 ,-
Nijm. 4O2,O4

1980, -
?!92,9!
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s.v. De Hazenkamp

Financieel verslag

KLUBHUIS

1986

I^/INKELSTEEGSEI^TEG

]NKOMSTEN

verkopen
voorraden
flipperkast
kortingen
rente
giften
diversen

U]TGAVEN

drank- en eetwaren
voorraden
tabakswaren
plastics, servetten, enz.
schoonmaak artikelen
afschrijvingen
energiekosten
rente onderhandse lening
onderhoud
onkosten
afdracht aan honkbal
WINST

f 1212?1-,!2 f 19.999.= f !9=:92.12

1986

37 .257,18
439,06
474,75

95,64
558, BB

700, -
1 ,38

77 .422,71

2.517,20
4g7,gg
316, 1B
272,23

1 .980, -
5.913,r4
t.649,Bg
2 .608, B0
4.000, -
2.349,35

begroting
1986

40.000, -
400, -
2OO,-
200,-

f 20.500, -

300, -
300, -

1 .000, -
2 .300, -
7 .250,-
1 .000, -
4.650,-
2.500,-
1 .000, -

19Bs

45.535,45

308, -
111 , B0
578,24
25O,-
85, B0

f 20.848,27
856,55

3.L84,49
333,02
186,39
922,90

2.192,22
6 .OI2,16
1.737 ,81.
3.129 ,29
4.500, -
2.965,65

?2'-1?!-,!2 Í 1Q,.9QQ,.: f !9:?9242
TOELICHTING;
giften renteloze

vrieskist
lening

balans 1-1-'86
aansch. vrieskist
verk.oude kist
diversen
balans 37-12-'86

af schri.iven inventaris

onderhoud

onkosten

reparatie tosti-app.
electron. beveiliging
platen tafelgrill
rep. C.V.ketel/geyser
reserv. groot onderhoud

container
telefoon
verzekeringen
BUMA /vergunningen
onroerend goed belasting
represent./admie. kosten

electra 4629 x 0,23
gas 7437 x 0,60
r{ater 76 x 0,68

100, -
600, -
299.:
)Ln _
600, -

-150, -
82,23

-500, -
?t?4?
340,50
110,77
24,54
82,48

1000, -
1912:92
646,99
645,75
482,04
496,21
256,-
81,75

3999+99
7064,67
862,20

51 ,68
1978,55 afgerond 12Qgr_

energie
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Aan:
het bestuur van de SV
sekretarÍaat: de heer

Tolhuis
6537 MR

frde Hazenkamprr
S. Kersten
1 3-09
Nijmegen

Nijmegen, / november 1987.

- 2.230,00
f 786,50

======
kontrole
zijn zeggen

i.a.a. het bestuur van de sektie Korfbal

Geacht bestuur,

0p 3 november 1987 hebben ondergetekenden op uw verzoek de finan-
ciële bescheiden over het verenigingsjaar augustus 1986/ju1i 19BT
van de sektie Korfbal gekontroleerd.

Hel financiele verslag, met een batig saldo van f i.686,BB, sfuit
met een eindtellÍng van f 23.264r44, de balans met een eindtelling
van f, 17.560,80. Het geheel geeft een verzorgde indruk en is in orde
bevonden met daarbij de volgende opmerkingen:
1 . Voor een specifikatie van de post itklubgebouwrr in trexploitatie"

en rrbouwrt wordt vervíezen naar een bijlage van de penni-ngmeester.
De realisatie van het clubgebouw is nagenoeg geheel volgens,.. de
uitgavenstukken met zeffwerkzaamheid der leden gerealiseerd.
hlij hebben begrepen, dat in het verslag over I7BT /eB de exploi-
tatie van het clubgebouw niet voorkomt, omdat hiervoor een zel_f-
standig verslag wordt opgesteld.

2. Overwogen di.ent te worden of het clubgebouw en inventaris niet
geheel of nagenoeg geheel dienen te worden afgeschreven. Volgens
de penningmeester i-s geen verzekering afgesloten tegen brandschade
en vandalisme. Het vermogen laat een dergelijke afschrijving toe.

3. Ondergetekenden adviseren U een inventarislijst van de bezittingen
per 31 juli van ieder jaar op te stellen.

4. De centrale administratie (c.q. de administratie van het hoofdbe-
stuur) dient in het vervolg de balansposten schriftel-ijk en gespe-
cificeerd aan de sektie te verstrekken, wi1 kontrole op dit punt
enige zin hebben. Zie in dit verband ook punt !.

5. Uit de stukken blijkt niet het achterstallig bedrag aan contributies
per balansdatum.
Volgens notities van de penningmeester is opgegeven door de central-e
administratie en op de bal-ans vermeld:

vooruitbet,aalde contributies (balans creditzijde) f 120,50
nog te ontvangen contributies (balans debetzijde) f 3.016,50
in juni zou bij de centrale administratie ontvangen

f 1.142,5A
1 .087,50

contributie achterstand in dit geval

Deze achterstand is ruim 5% en ons inziens erg hoog. Een
hierop was niet mogelijk. De penningmeester heeft volgens
geen specifikatie kunnen verkrijgen.

zLJn:
en in juli

-naar blad 2-
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Víegens het ontbreken van een goed bijgehouden ledenlijst
- o.i. een taak van de sekretaris van de sektie - is de post
contributiegelden niet te kont,roleren. De ledenlijst kan
anlwoord geven op de vraag rrwat moet worden ontvangenrr ..:
De ontvangst zelf za1 gekontroleerd dienen te worden bij de
boekhouding. Dit dient overigens dus nog gekontroleerd te worden
in de administratie van het hoofdbestuur.

6. De inkomstenkant geeft samengevat het volgende beel-d:
kont,ribuàes f 14. OOO 60%
akties 6.000 26%
overige inkomsten 3.2§0 14%

fm 1oo%
De akties waren nodig om de aanschaf en inrichting van het club-
huis te kunnen realiseren.

Alles overziend is het financieel resultaat over genoemd verenigings-
jaar sukselvol geweest.

H. Goessens.
RY

E.J. Harwijne-van Beek.

§-,
B.S. Duin. \ \


