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ALGEMEEN

Bestuur

Het bestuur was als volgt samengesteld;

De sektie honk- en softbal had dit seízoen geen vaste vertegenwoordiger in het bestuur.

Er werden dit seizoen weinig reguliere vergaderingen belegd. Het aantal ad.hoc.besprekingen was echter aanzie-ntiJr.-tijo"n" a"Goijà"ïJieoenvergadering werd een grootaantal leden gehuldigd voor langdurig lidmaatschap, i.w.;

Simon Kersten
Frans van der Heijden
Rosalien Walg
Els Nieuwenhuizen
Ton van Houdt
Bert Tobé

10 jaar
Bart de Bock
Annemieke van Dalen
Monique Derksen
Ali Elbers
Fien Gefas
Wim van Grimbergen
Myriam Koster
Paul Merten
Trudy Peters
Erík Schouten
Mark Tönissen
Rien Valk
Sabine van de Vooren
Lucas Wemes

voorzitter/sekretaris
penningmeester
tweede sekretaresse
gymnastiek en turnen
badminton
korfbal

25 jaar
Jaap Bogaards
Ton Bosman sr
Pleun Reediik

6O iaar
Jan den Hartog

40 iaar
Wim Brunet de Rochebrune
Otto van Donselaar
Ton Eggenhuis
Gerard Francissen
Trudy van Hal
Leny van Hoof
let Hoose
Jo Peters van Halen
Marijke van Raaij
Fanny van de Vegte

Ledenadministratie

Ria Kersten verzorgde dit seizoen wederom de ledenadministratie en de salaris-administratie. Het aantal verwerkte betalingsopdrachten bedroeg 5426, ruim 42o ledenwerden ingeschreven en ca. 35o rekeningen voor kontributiebetajing"n ;;"n verstuurd.Totaal werden 12.09'l Hazenkamper omsiagen uitgeschreven en gesorteerd.

Ter voorbereiding van automatisering van de ledenadministratie werd de bestaandeorganisatie beschreven. Kenmerkend is het grote aantal kontributie soorten en de veleverschillende betalingsmogelijkheden. Verwacht wordt dat volgend seizoen een eersteaanzet wordt gegeven tot automatisering.

STK arbeidsplaats

Vorig seizoen werd reeds duidelijk dat aan het STK arbeidsplaatsenplan een eind zoukomen. Gezamenlijk hebben alle werkgevers hiertegen een ARoB procedure gestart,
echter zonder resultaat. opzet was dai de werkneÀ"rs op lokaal en regionaal niveau
moesten afvloeien ten koste van een landelijke inzet bij de diverse sportbonàen.
Doordat de bonden meer dan een jaar voor de ingangsdatum reeds begonnen met hetaantrekken van deze arbeidskrachten ontstond ondLr àe diverse STK kàchten dermateonrust dat velen vroegtijdig een andere baan zochten. Ook Rob Notenboom koos dezeweg en verliet begin van het seizoen de vereniging na een dienstverband van tien jaar.
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Er werd toestemming.verkregen om, als overgangsmaatregel, gedurende het seizoen1989 - 1990 de STK arbeidsplaats aan te houden in de vorm van twee deeltijdbanen.
Op 5 november werd een verzoek gericht aan de Kon. Ned. Gymnastiek Bond om één van
onze leiders in dienst te nemen en te werk te stellen bij de Hazenkamp. 111,rty6 was van dit
verzoek op de hoogte en zou mogenlijk aan deze situatie hebben meegewerkt. De bondgaf nimmer enig antwoord.

Met het vervallen van de STK arbeidsplaats is een periode van meer dan 25 jaar
afgesloten waarin h91 mogelijk was bi.i onze vereniging in elk geval één volleàigearbeidsplaats in stand te houden.

Leiding

Pieter Schaafsma heeft vier jaar de turnselektie van de Hazenkamp getraind, het is zeker
mede aan hem te danken dat de suksessen van de laatste tien jàar werden gekonti-
nueerd. ln ziin periode werd de topsportgedachte binnen de vereniging verder uitgewerkt
en werd de trainingstiid voor zeer talentvolle turnsters zelfs uitgebràa tot 2O rlur per
week.
Topsport kent echter ook zijn problemen. Van de leden die aan de selektie mogen
deelnemen wordt een harde discipline verwacht. Omdat het bij turnen meestal gaat tm
kinderen van zeer jeugdige leeftíjd ligt daardoor tevens een zware verantwoording bij
ouders en verenigingsbestuur. Hierdoor onstaan uiteraard spanningsvelden, de leideiziei
welk resultaat bij welke gedisciplineerde aanpak mogelijk is en het bestuur zal moeten
vaststellen tot hoe ver zij hiervoor verantwoordelijkheid kan dragen.
Op dit vlak zijn de meningen van Pieter en het bestuur dusdanig verschillend dat
uiteindeliik besloten is de samenwerking te verbreken en derhalve afscÉeid te nemen van
Pieter.

Tevens werd aan het eind van het seizoen afscheid genomen van Bennie Schook. Hij
begon voor zich zelf in de vorm van een stichting en richtte zich op de omgeving ,an
Nijmegen. Toen uiteindelijk bleek dat hij in Nijmegen en zelfs in dezelfde zaten iijn léssen .

ging verzorgen werd hem uiteindelijk, middels het gerecht verzocht dit niet te doen.
Bedoelde rechtszaak leverde voor de Hazenkamp Àiet net gewenste resultaat op.

Beide aangelegenheden hebben veel geld gekost en de sektie gymnastiek en turnen kwam
hiermee fors in de rode ciifers.

Akkommodaties

Turnhal
De eigenaar van de turnhal wenst zijn deel van de hal uit te breiden doch ondervindt
hierbij tegenwerking van de gemeente en omgeving. De gesprekken over dit probleem
bracht tevens het gesprek over de toekomst van deze akkommodatie weer op gang.
Aankoop en verbouwing tot sportakkommodatie van het tweede deel van nat iijXt niét
realiseerbaar binnen een aanvaardbaar budget. ln 1995 loopt de huurovereenkomst af en
een eerste aanzet tot beleid voor de periode na 199s werd gegeven.
ln de hal werd een klimwand aangebracht waardoor hier 

- 
nu ook de bergsport wordt

beoefend.

Honk- en softbalakkommodatie
oe@kelsteegwordtelkjaarmeerproblematisch.Naasthonkbal
geniet ook softbal een groeiende belangstelling en er wordt inmiddels op landelijk niveau
gespeeld. Er is echter geen softbalveld in Nijmegen en de teams spelen en trainen
daarom op het oefenveld van de voetbalverenigingen. De bezetting van honkbalveld en
oefenveld overschrijdt alle normen en de vereniging blijft daarom ijveren voor een tweede
veld op het komplex Winkelsteeg.
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Na de positieve ervaring met de bouw in eigen beheer van de kommentaar-ruimte werd
toestemming gevraagd en verkregen voor het in eigen beheer vernieuwen van de dugouts.
De verbouwing loopt wat minder snel dan gepland, het resultaat is er niet minder om.
Korfbalveld en klubhuis

Door de verhuizing van de komplexen Grootstal en Schoonhorst moest onze sektie korfbal
binnen het komplex Lindenholt verhuizen naar .het kunstgrasveld van euick. Toestemming
yan d.e ledenvergadering werd verkregen een nieuw klubÈuis te bouwen ter vervanging vafl
het -tijdelijke klubhuis. De plannen waren aan het eind van het seizoen grotendeels iond,de financiering echter nog niet.

GYMNASTIEK EN TURNEN
NOG GEEN VERSLAG ONTVANGEN

BADMINTON

Bestuur.

ln het begin van dit seizoen bevond de sektie zich in een bestuursvacuum. ln het seizoen
88/89 fungeerde STK-kracht Rob Notenboom als secretaris annex competitieleider van
de sektie. M.i.v. 1 okt. '89 verliet Rob De Hazenkamp vanwege het aanvaarden van een
betrekking in het bedrijfsleven. Ton van Houdt werd secretaris, lris Brouwer en Marga van
de Water werden competitieleider en Pierre Derksen en Ton van Houdt namen de
rekreantentoernooien en uitwisselingen voor hun rekening.
Frans van der Heijden beheerde als penningmeester van het hoofdbestuur tevens de
penningen van de sektie badminton en Ria Kersten belastte zich als vanouds met de
kontributie-inning.

Leiding en akkommodaties.

Met ingang van 27 oktober 19'89 trad John Labrijn als seniorentrainer voor zowel
rekreanten als competitiespelers in dienst bij onze vereniging. Gezien het klein aantal
competitieteams (3), was John genoodzaakt om in Hengstdat-op arie banen de competitie_
training te combineren met'de training voor rekreanten. Dit was geen ideale situatie. ln het
seizoen 90/91 kan hij met zijn competitiespelers beschikken over een aparte avond voor
zijn trainingen (Gildekamp).
Onze jeugdtrainer Felix Hoefnagel gaf leiding aan twee jeugdgroepen, elk van circa 30
jeugdspelers. Deze groepen waren goed tot zeer goed bezet. Ook Felix ziet volgend
seizoen ziin langgekoesterde wens in vervulling gaan; een apart jeugduur voor
competitietraining in een andere omgeving dan Hengstdal. De jeugd krijgt trainlgsruimte in
de sportzaal Onder de St. Steven.

Aktiviteiten.

Op rekreatief gebied was ons tweede internationale toernooi van zondag 18 februari l ggo
het hoogtepunt van het seizoen. Aan dit toernooi werd deelgenomen door 12 teams uit
Nederland, Belgie en West-Duitsland. Dit toernooi werd voorafgegaan door de nodige
publiciteit in dag- en week-bladen, werd een dag later in 'De Gelderlandei"
nabeschouwd middels een uitstekend verslag met foto. ln het seizoen gO/91 hopen we
16 teams uit binnen- en buitenland te begroeten.
Er waren dit seizoen uitwisselingen met verschillende Duitse en Nederlandse verenigingen.
lnterne toernooien waren het Gezelligheidstoernooi, het reeds genoemde lnternationale
Rekreantentoernooi en het Clubtoernooi.
Externe toernooien waren er in Kleef, Tiel, Duisburg en Bedburg-Hau.
Op competitieniveau waren de prestaties niet bovenmatig te noemen, maar een opgaande
lijn was duideliik waarneembaar. Vermeldenswaardig is voorts het feit dat het jongensteam
poule-kampioen werd.



Beleid.

Door uitbreiding van de akkommodatie-capaciteit in het seizoen g0/g1 gekombineerd met
vakbekwame sporttechnische leiding, moet het mogelijk zijn om De Haienkamp weer op
een goed competitiepeil terug te brengen. Het bestuur streeft er de komende jaren naar
om zowel de rekreant als de competitiespeler aan bod te doen komen, want de vereniging
kent in principe geen "soorten" spelers; enkel leden, die van het bestuur verwachten,-dai
deze de voorwaarden schept, waaronder het lid de badmintonsport kan beoefenen op zijn
niveau.

HONK- EN SOFTBAL

Het verslagjaar van de sektie ís de periode 1-1-1ggg t/m 91-12-19g9.
De sektie telde dit jaar 247 leden. een stijging t.o.v. 1988 van 22 leden
Bestuur

Het bestuur was als volgt samengesteld;

Martin van Leth
Ab Wiishake
Han Casteleijn
Ton Holleman
Ted de Laat
Coos Sennef

voorzitter
sekretaris
penningmeester
klubhuiszaken
wedstrijdzaken
akkommodatie

ln het bestuur werd afscheid genomen van Martin van Leth, Ab wijshake en Coos Sennef.
De plaatsen van de laatste twee zijn ingenomen door respectievelijk Martien Kamoen en
Maikel Nijenhof. Voor de opvolging van Martin van Leth is nog geen gegadigde gevonden.

Het bestuur werd bijgestaan door een aantal kommissies voor; materiaal, techniek,
wedstrijden, P.R., evenementen, jeugd en klubhuis beheer.

Coaching

Voor dertien van de veertien teams kon een coach worden aangesteld, alleen het junioren
honkbal-team werd waargenomen door diverse leden.
Een aantal coaches heeft aangegeven aan het eind van het seizoen te stoppen. De
meeste vrijgekomen plaatsen zijn inmiddels opgevuld.

Klubhuis

ln iuni overleed Jan van de Vegte. Hij was van meet af aan een vaste kracht in de
klubhuis kommissie, niet alleen als penninmeester. Ziin plaats werd opgevuld door Ton
Holleman.
De gedachten gaan nog steeds uit naar een overkapping van het terras.

Algemeen

Aan het eind van het seizoen werd de vereniging ingedeeld in Rayon het Zuiden, waarmee
een lang gekoesterde wens werd vervuld. Tijdens een buitengewone ledenvergadering
werd besloten tot oprichting van een sponsorstichting.

KORFBAL

NOG GEEN VERSLAG ONWANGEN
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JAARVERSLAG SEKTÏE GYNNIASTÏEK/TURNEN

Het seizoen 1983 - 1gg0 is voor de sektie Gymnastiek/Turnen niet zonder meer
positief verlopen. AIs belangrijkste oorzaak kunnen we hiervoor aanwijzen
het wegvallen van de STK-kracht Rob I'lcrotenboom. Door het verschuiven van de
STK-subsidie van regionaal- naar landelijk niveau, vielen een groot aantal
uren van Rob Nootenboom l:innen onze sektie weg, lvaardoor hij genoodzaakt was
een andere baan te zoeken. Gelukkig voor hem is hij daarin snel geslaagd,
Zijn STK-werkzaanfreden binnen onze sektie zijn gedurende dit seizoen opgevangen
door Pieter SchaafsÍïa en John FrinseI, beiden voor 502.
Toch heeÍ:t een en ander geresulteerd in een minder goede lesbezetting dan
gedurende de voorafgaande jaren, nede een van de redenen waarcrn de club er
financieel niet zo goed uitspringt. 0ndanks het feit daL er vrij veel ti.jd
en geld gespendeerd is aan reclane voor de wi.jkzalen, trekken de uren naar
npeizaam aan,

Er zijn tal van initiatieven tot stand gekon'en om o.a. de Turnhal aan de
Ploegstraat octinnal te benutten zoals:
- Aerobic lessen, onder leiding, van Petra Verhoef zijn er gedurende dit seizoen

een drietal groenen gestart net aerobic lessen, welke groepen een prir,n les-
bezetting lradden.

- De bounal van de Klimvand is gerealiseerd, waardoor er tweer,raal per ureek een
aantal bergbeklinrrnrs gebruik rnaken van de Turnhal.

- Er is gestart nret een Jeugclconmissie, waarvan de leden in de ',lijkzalen en
in de Ploegstraat assisteren bij de lessen.

- Gedurende het afgelopen seizoen is ook een start gemaakt rnet het .jongensturnen,
waarvan we hopen dat en in de toekonst kaderleden voor onze vereniging uit naar
vor€n konren.

- Daarnaast is het T.P.T.-aantal ur€n rteer uitgebreid.
lJaast deze initiatieven is er natuurlijk veel a.andacht gevreest voor de jaarlijks
terugkerende evenerrenten zoals :

- de instuiven, die zoals wij dat natuurlijk a1 jaren gewend zijn, optimaal worden
bezocht door leerlingen vanuit a1le wi.ikzalen van Nijnegen,

- de Sinterklaas-bezoeken aan a1 onze wijkzalen en de Ploegstraat,
- de Kerstboor,:verbranding, v.raarbij onze sektie neegeholpen heeft,
- de verschillende den"onstraties die door onze sektie extra luister zijn bi.j-

gebracht zoals b.v. op 30 april in Het Goffertpark, de bi-idrage aan het
Berlijnse Motor SLuntteam tijdens de 7-ornerFeesten, de deelnarne aan de i'líjnreegse
Vlaggenparade etc.,

- de boekenbeurs op de l^Jaa1kade
- het Hazenkann-i.^Jeekend op Papendal, al vele .iaren een groot succes.,
- De Springr,vedsLrijden, en de 0nderlinge Clubkanpioenschappen, waarvan de resul-

taten gepubliceerd zijn in De Hazenkanper, vraardoor tevens onze nraandelijkse
bÍjdrage aan ons clubhlad is genoenrC.

- Naast al deze evenernenten n"iogen we gerust wat extra aandacht vestie,en op het
optreden van ons Turn Pronotie Team, dat optredens verzorgd heeft door het
gehele landr in het bijzonder neg verneld rvorden het optreden ti..idens de
Haagse Paarclendagen begin juni, een zeer ger€nonr,neerd evenenent in de Randstand.
Zelfs was het T.P.T. tureernaal aktief in België.
Dit seizoen is een begin gen-eakt met de LraÍnÍngen voor de Gynnastraeda 1991

te Aneterdam.



Er is in het afgelopen seizoen wederom veel tijd besteed aan het gebeuren rondom
A/C- en B-turnen.
Elvira Becks, die al twee jaar op Papendal traint,,
de Provincie Gelderland benoenrl. l-lierbij kreeg ze
Natuurlijk heeft ze hiervan gebruik gemaakt, onCer
Ook heeft Pieter Schaafsma Elvira begeleid tijdens
Jeugd Kanpioenschaf;pen.

werd tot grootste talent van
een stage in Rusland aangeboden.
begeleiding van Pieter Schaafsnn.
de voorrondes van de Europese

Vanuit de C-groep hebben drie Hazenkanp-turnsters onze vereniging vertegenwoordigd
in de Jong Oranje Selektie op Papendal, t.w. Kasia Lesniak, Mariska petrovic en
Lieke Nieuwenhuizen.
De A/C trainingen werden verzorgd door Pieter Schaafsne, en veelaI op vrijwillige
basis door l4irÍam Eigenhuysen en Petra Verhoef.
Tijdens het Nijn'reegse Sportgala stond de Selektie Turngroep necJe genomineerd voor
de Sportprijs van Gelder1and, evenals Elvira Becks. Aan a11en ging de hoogste eer
echter voorbij.
Helaas hebben n'oeilijkhedcr-r binnen de A,/C ertoe geleid dat Pieter Schaafsn6 en
Petra Verhoef afscheid hebben moeten nenen van de A,/C.

Er is een uitgeLrreide sponsormap samrrn6lesteld rondom Pronotie van Topturnen,
om te trachten via sponsoring de hoge lasten van het topturnen te verminderen.
Ondanks het feit dat er veel tijd gestoken is in de tot stand koming van deze
uitgave, zelfs rnet vrijwillige hulp van dcrclen, hebben wij nog te wàinig
vrucht,en hiervan kunnen plukken. De grootste reden hiervoor iè te wijten aan
tijdgebrek. Vanuit de sektie is ook bij diverse instanties een aanvraaf om
'topsport' of 'sponsor'subsidie gedaan, ook hierop is echter nieL gereageerd.
In het afgelopen seizoen is een aanzet gegeven tot professionele medische
begeleiding van de A/C. In eerste instantie zijn contacten gelegd rnet het SP]A.
Het uiteindelijke rcsultaat is dat Nissim Yabo, fysiotherapàut,regelmatige
controles/consulten verricht en de Turnhal regelr,ratig bezoekt ti.jàens tràiningen
van de A/C. De contacten n'et de Inspanningsfysioloog Jan Vos zijn nog in de
onderhandelingsfase, terwijl wij hebben afgezien van samenwerking ,et het SÍïA,
vooral op financiëIe gronden.

I^Jat het B-turnen betreft heeft Bennie Schook nret ingang van het einde van het
afgelopen seizoen De Hazenkanp verlaten. Ondanks het concurrEntie-beding dat
in zijn contract was opgenonen, heefL Bennie Schook toch, mede op juridische
gronden, kans gezien in Nijr,regen te l:eginnen nret een eigen sportschool.
Onder zijn leiding en net assistentie van o.a. l\larc Tönissen, heeft het B-turnen
deelgenonen aan diverse uredstrijden, onder neer een wedstrijd in ïseger',r, België.
Er is gestart net het Turbulletin, een inforrratieblad speciaal voor kaderleden,.
waarin getracht wordt zoveel n-ogeIi.ik aktuele zaken c.q. afspraken aan de
leiding te verstrekken.
Maandelijks bezoeken de leiderc de STK-kracht voor presentielijsten, les-
vergoeding en inforrnatie over activiteiten.
Er vindt ieder jaar, aan het begin van het nieuure seizoen, een overleg-
vergaderÍng tussen sektiebesLuur on leiding plaats, waarin a1le r,'ngeli.jk voor-
konende onderwerpen rondom de sektie besproken wor-rJen. Daarnaast is er- in de
nraand decenber een bescheiden feestavond voor kader en sektiebestuur.
A1s laatste punt dient nog verrr'€ld te worden dat een beleidsplan Sektie
Gynrnastiek,/Turnen is samengesteld, welk beleidsplan is besproken op twee
oudertijeenkomsten en een algemene ledenvergadering.
Daarnaast heeft intensief overleg plaatsgevonden nret de gerneente om te kornen
tot een 2e turnhal. De besprekingen hierover zi.jn voorlopig op non-actief
gesteld.

Ewijk, B decentrer 1990

EIs Nieuwenhuizen, secretaresse



s.v. De Hazenkamp

Financieel verslag 1989 - 1990
BALANS
SAmd-
girorekening
sterrekenj-ng
TE ONTVANGEN

Gvmnastiek zaLen
energie
salarissen BVG

Z. G. N. ju1.'90

Badminton

dubb.betaald Arena/Zegers
kursus Rossieu
Peters Assur.
verenigings bijdr.
zalen
salarissen leiding
salarissen B.V.G.
grote club aktie
admie.

Korfbal grote club aktie
K1ubh. Korfbal zuiveringslasten

riool aansluiting
bouw rrergunning
brand verzekering
Z. G. N.
telefoon

Klubh.Honkbal renteloze lening
telefoon
bouw vergunning kommentaarr.
onroerend goed be1. (intf.k1.k. )

zalen gemeente Nijmegen
Hazenkamper
Subsidie Mook en Middelaar

provr-ncr-e

typmachines
insignes
vaantjes
computer

TE BETALEN

jubileum
Bezit

ju1. r90

leiding
STK
toernooi
STK

HOOFDBESTUUR

31.-7-1990

1 .808,51
9.551 , -

z.zoi,et
542,-
475,-
100, -
367,21
255,-

3.250,-
163 , 13
725,-
720,-

60,90
533,25
917,25
268,83
133, -
56,25

575,-
136,20

2Ba,-

230,-

2OO,-
150, -

i,_

3LiI9ri9

1.140,-

380, -
7.n;,-
1.O97 ,6r

77g,gB

+.2+s,g+

:ai, so

534,90
14.469.47

f 23.558,40

37-7-1989

2.800,31
20.000, -

35,25
978,35

2.435,94

227,-
2.673,69

32;,-

sà,zs
400, -
68,95

165, -
640,-
132,-
550,-

2.575,-
700, -
400, -
300, -
227_,40

22r29!rL!

6.553,35
1 .800, -

600, -

77g,gB
59,43

375,-

1..915,61
I .960,42
r.147 ,gB

478,89
20.493.42

Gymnastiek restitutie
subsidie

Badminton subsidie

Korfbal
subsidie
velden
energieHonkbal

Klubh.Korfbal Z.G.N.
zuiveringslasten

Klubh.Honkbal onroerend goed bel.
B. V. G. '90
loonbelasting
zaLen
Hazenkamper
gemeente Nijmegen entré Grand Prix
VERMOGEN

BESTEMM]NGS RESERVE

f l!:I9i:ii



s.v. De Hazenkamp

Financieel verslag 1989 - 1990

INKOMSTEN

vereni-gings bijdrage
Gymnastiek
Badminton
IIonkbal
Korfbal
donaties
salarissen ttafname STKtt
subsidie provincie
rente
jubileum
barbeque
boekenbeurs
B.V.G. "H.B. bijdrage'r
afrekening
0.N. te1. enz.

Badm. (balans)
Gymn.( ,, )

HOOFDBESTUUR

fin. verslag
1989-i990

f 9.767 ,-
1 .870, -
2.349,-

9r7 ,-
759,25
976,22

24.O15 ,-
1.528,14
1.300,-

469,_
1 .433, -

332,38
r32,24
327,-

2.48L,45
230,-

,q _
LJ,

6.O23,95

f 2!:?92é2

24.015,-

910, 85
17.1.25,75

o,45
400, -
Bg0, -
68,95

180, -
2.006,24

854,93
143,65

6.O22,95
260,-
29O,-

6.082 ,55
385,50

200,-
150, -
227,40

56,01

r 2!:?9242

begroting
1989-1990

f 10.2O0,-
2.O40,-
2.784,-
1 .080, -

500, -
2 .058, -

27 .78O,-
1.200,-
I .342,-

f 19:291.=

2l .78O,-
2.400,-

1 1 .000, -

2.20ó,-
400, -
500, -
400, -
200,-
762,-

7.342,-

1 .000, -
500, -
B0o, -
300, -

fin . verslag
1 9BB-1 989

f 9.ooo,-
2 .000, -
2.r70,-

900, -
695,-

1 .500,51
25.543,97

7 .436,06

f !1:9!!+2!

f 22.244,48
4 .800, -

I0.t73,70

r . ooi, so
538, 65

1.115,30
279,75

226,-
293,34
rB7 ,-

taà,n
4oo, -
,o:,-

730, 85

dubb. bet. restit. Badm. ( ,, )
subsidie Mook en Middelaar
brand verzekering k1ubh. Korfb.
VERLIES ttcomputertt

U]TGAVEN

salarissen f
donatie uit STK-reserve
zaLen
Hazenkamper
te weinig verrekend subsidie
renteloze leningen Honkbal
onroerend goed belasting Honkbal
telefoon Honkbal
secretariaat / administratie
porto / tet. / copiön / kant.art.
representatie
vergaderingen
computer ttafname STK-reservett
N. S. R. / t<vtr
diversen
jubileum
afrekening Gymnastiek
gemeente Nijmegen entré Grand Prix
STK-aktiviteiten / kursussen
verzekeringen
afschrijving typmachine

insignes
vaantjes

I4IINST

f !9r29!r= f +2.677 ,54



SPORTVERENIGING

-DE HAZtilKÀmP''
NIJMEGENwY

Nijmegen l-2-L99O

op 26-70-1989 en 1.-z-Lgg\ hebben ondergetekenden de leden-

adminisLratie steeksproefgewijs gekonLroleerd en in orde

bevonden. (boekjaar 1988-1989)

I,rlÍj verzoeken de administratrice te dechargeren'

0.Bor







s.v. De Hazenkamp

Financieel overzicht. 1989 - 1990

sektie BADMINTON

37-7-1990 37-7-1989BALANS

SALDO
plusrekeni-ng
girorekening

TE ONTVANGEN

kontributie
inschrijfgeld
leiderslasten / BVG

rente
incasso
subsidie
overige (H.B. )
donatie STK-reserve

VERM0GEN (tekort)

TE BETALEN
kontributie
inschrijfgeld
grote club aktie
leiding
kosten leiding
zal-en
bondslasten (boete)
secretariaalu / admie.
verenigings bijdrage
wedstrijden / toernooien

VERMOGEN

f 1.000,-
1 .809, -

f 47O,-
40,-

1.10ó,-

779,r3

f !.129+11

1.255,-
30, -

125,-
3.250, -

163, 13

720,-
,tt_,-

f l..!9q,.l3

f 7.526,26
1 . 100, 85

3.962,50
90, -
60,43
78,67
12,-

1 .783, -
95,11

600, -

f 2J!24?

f z.qàt ,+s
2.653,76

221.,-
100, -
25t,45
132,24
367 ,90

3.04L,62

f 9.249,42



s.v. De Hazenkamp

Financieel verslag 1989 - 1990

INKOMSTEN

kontributie
donatie
inschrijfgeld
leiderslasten / BVG

rente
incasso
subsidie
overige
donatie STK-reserve

VERLIES

UITGAVEN

grote club aktie
leiding
za]-en
bondslasten
secretariaaiu / admie.
copiën / porto / telefoon
representatie / vergaderen
verenj-gings bijdrage
wedstrijden / toernooien
diversen
I{IINST

sektie BADMINTON

fin. verslag
1989-1990

22.971,-
110, -
75O,-

226,28
70,-

1.100,-
1 . 155,45

3.820,75

f 19:?91+19

125,-
7 .rog,63

1 1 .300, 10
4.494,9O

840, -
136,-

2.29O,-
2.373,90
1 .543,95

begroting
1989-1990

f 26 .840, -
600, -
i0ó, -
50, -

1.100,-
850, -
600, -

19:!39+=

7.000,-
1 1 .600, -
4.500, -
1.100,-

300, -
300, -

2.O40,-
2.500, -

700, -

fin. verslag
19BB-1989

f 25.384,66
120,-
590, -
745,96
747 ,gL
ro2,-

1.793,-
242,71
600, -

Z2'-!L-4,?!

f 7.+si,zg
11.986,70
3.779,86
1 .137, 15

222,2O

1 .750, -
1.945,O2

| .442,92

f ?2:!L=9&!39:?91+19 f 39:139s=
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CLUBITUI SCOMMI SSÏE''DE HAZENKAMP'I

F I NANC I E EL VE R SLAG 1989

BATEN :

LASTEN :

IíINSTSALDO :

Verkopen
Inkoopwaarde

Bruto-wins È,

Flipperkast
Ontvangen rente
Diverse baten

Huisves Eingskos ten
Betaalde renÈe
Afschrijvingen
Afdracht sekrie IIB/SB
Algemene kosÈen
Diverse lasten

Í..
tt

36.47L,13
-21 .435 ,88

f.
il

It

ll

15.035,25
225,00
7 34 ,18
908 ,43

f. L6 .902,86

f.
tt

tt

tt

rt

il

2.275,92
5.622,20

947 ,50
5 .000 ,00

2428,0L
250,00

f. L6.423,63

f. 479 ,23



"DE ltÀzENKAMP"

DECEUBER I989

EIGEN VERMOGEN :

SÈlchltnB Levensmorgen
RenÈeloze lenlng

BenÈe en afloasing
Overlge schulden

31-12-1989 3 1-1 2-t 988

f. 52.688 ,30 Í. 52.209 ,07

Í. 6.000,00 f. 6. 000 ,00

60.949,06 f.. 62.360,00
lo, 000 , oo " 10 . ooo ,oo
2.800,00 " 3.000,00

f. L3?,437,36 f. t33. 569 ,07

f.

f.f. 655,26
2.344,00
1.128,00

3.977 ,02
2.344 ,00

o,00

f. 4.t27,26 f . 6.32L ,02

f. t36.564,62 f.. 139 .890 ,09

VOoRZIENINCEN 3

Reserverlng onderhoud

SCHULDEN OP KORTE IER},IIJN :



CLU BHUI SCOMMI SSIE

BALANS PER 3I

VASTGELEGDE }IIDDELEN :
Gebous
Inv ent ar 1s

VOORRADEN :

GELDMIDDELEN :
Kas
c. u. s.
c.U.S. sPaerrekenLn8
clro

3r-12-1989 31-12-I988

f. 120.000,00 f.. 120.000'00
" 958,00 " 766'00

f. 120.958.00 f. 120,766,00

f. 2.064,57 f.. 4 .016 ,0 7

891 ,85 f.
259 ,68

408,25
125,00

3.216 ,10 f . 4.5t'9 ,32

f. 103,50
654 ,7 4

10.206,72
| ,425 ,56

40 ,88
-92,t7

14,213 ,40
4t2,66

f. L2,390.52 f., t4.574,77

136.56t1,62 f., 1 39 . 890 ,09

overtte vorderinten


