
SPORTVEBENIGING

,DE HAZE]II(ATP'
NIJMEGENÉJY
ALGEMEEN

Bestuur
Het bestuur was als volgt samengesteld;
Simon Kersten
Frans van der Heijden
Rosalien Walg
Wim Zegers
Ton van Houdt
Han Casteleijn
Ben Katuin

JAARVERSI"AG I99I . 1992

voor zi tter/sekretari s
penningmeester
tweede sekretaresse
gymnastiek en turnen
badminton
honk- en softbal
korÍbal

Er werden dit seizoen weinig reguliere vergaderingen belegd, t.w.
- 3 februari 1992
- 18 maart 1992 met sektie gymnastiek
- 8 april 1992 met sektie g5rmnastiek
- 4 mei 1992
- Algemene Leden Vergadering 25 mei 1992

Tijdens de voodaarsledenvergadering werden de volgende leden gehuldigd voor langdurig lidmaatschap:

10 iaar
Job van Amelsvoort
Margriet Engbersen
Frans Gieben
John Goessens
Wouter van de Hazel
Sander HoÍkens
Emke Jansma
Berry Keijzers
Ivonne Mom-Swagers
Ineke Pesch
Corrie Sennef

40.iaar
Simon Kersten
Tluus Wals

14 december 1991, tijdens de Nederlandse Kampioenschappen turnen voor verenigingsteams, werd Elvira
Becks benoemd tot erelid. Op de Algemene Leden Vergadering van 25 mei 1gg2 werd Wil van der Logt
benoemd tot lid van verdienste vanwege zijn inzet bij de bouw van zowel het tijdelijke als het definitieve
klubhuis Lindenholt.
Op 25 september 1991 overleed Henk van Ingen, en op L december 1991 Loes Casteleijn. Beiden waren lid
van de vereniging sinds de oprichting.

Op 25 november verzorgde Simon Kersten een lezing over het onderwerp concurrentiebeding voor een
bijeenkomst voor werkgevers van de stichting STK Gelderland. Het ging hierbij vooral ou"r *"J er bij de
Hazenkamp in 1989 toe leidde dat een proces werd verloren en wat er daarna aan het concurrentiebeding
in onze overeenkomsten is gewijzigd.

Voor het derde achtereenvolgende jaar verleende de vereniging een behoorlijke bijdrage aan de organisatie
het Sportgala Nijmegen op 8 februari 1992 in de Vereeniging.

korÍbal
turnen
honkbal
korÍbal
honkbal
korfbal
korÍbal
korÍbal
badminton
gymnastiek
honkbal
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Ledenadminisrratie
Ria Kersten verzorgde djt seizoen wederom de ledenadministratie en de salaris-administratie. Het aantal
verwerkte betalingsopdrachten bedroeg 2784, ruim 420 leden werden ingeschreven en ca. 250 betalingshe-
rinneringen werden verstuurd.
De automatisering werd verder uitgebouwd. Aan het eind van het seizoen werden voorbereidingen
getroffen om met ingang van 1 augustus 1992 automatische incasso d.m.v. machtigingen in te voeren,
voorlopig beperkt tot de sekties korÍbal en gymnastiek en turnen.
De Hazenkamper kwam dit seizoen 10 keer uit en had een oplage van 10.870.

STK arbeidsplaats
Met ingang van 1 juli 1990 werd het STK arbeidsplaatsenplan voor verenigingen beëindigd. Met ingang
van 1 september 1990 is binnen de sektie gymnastiek en turnen in de turnhal aan de Ploegstraat een
steunpuntstraining van start gegaan. De Kon. Ned. Gymnastiek Bond draagt de verantwoordelijkheid over
dit steunpunt. Hans Koster werd in het kader van het STK beleid voor 507o als leider aangesteld.
Aan het eind van het seizoen werd duidelijk dat ook dit uitvloeisel van het STK arbeidsplaatsenplan
verloren zal gaan en werd door de KNGB de overeenkomst per 1 september 1992 opgezegd.
Van de AROB procedure tegen het in 1990 door het ministprie van WVC genomen besluit, aangespannen
door de gezamenlijke werkgevers, valt weinig over de voortgang te melden.
Met het vervallen van de STK arbeidsplaats in 1990 en de via de KNGB verzorgde arbeidsplaats is een
periode van meer dan 25 jaar afgesloten waarin het mogelijk was bij onze vereniging in elk geval één
volledige arbeidsplaats in stand te houden.

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 brachten tevens het gesprek over de
toekomst van deze akkommodatie weer op gang. Door de vereniging werd ingespeeld op het bericht dat
het Goffertbad zou worden gesloten. Een schetsontwerp voor de bouw van een turnhal in het zwembad
bracht gemeentelijk veel beroering. Door deze aktie heeft de vereniging een tijd meegedaan aan het
overleg over de toekomst van Goffertbad, Jeu de Boule akkommodatie, restaurant en wijkakkommodatie
in de Goffert. Tevens nam de vereniging actief deel in de ontwikkeling van een KNGB hallenplan.
Om .laadwerkelijk te komen tot een plan van aanpak werd op 29 juni 1992 een commissie opgericht
bestaande uit:

Wim Zegers
Hennie Verschuren
Flans van der Heijden
Simon Kersten
Wim Koopmans
Otto van Boxtel
De commissie heeÍt als opdracht alle mogelijkheden tB onderzoeken en voorstellen op te stellen voor
behoud van een specifieke turnakkommodatie in Nijmegen.

Honk- en so{tbalakkommodatie
De situatie op het komplex Winkelsteeg wordt elk jaar meer problematisch. Naast honkbal 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 voetbalverenigin-
gen. De bezetting van honkbalveld en oefenveld overschrijdt alle normen en de vereniging ijvert daarom al
jaren voor een tweede veld op het komplex Winkelsteeg.
Door de afgenomen belangstelling voor voetbal kunnen in Nijmegen tien velden worden afgestoten. In de
totale verhuisoperatie die dit tot gevolg heeft blijkt nu ook de wens van de Hazenkamp gehonoreerd te
kunnen worden. AI snel bleek dat uitbreiding van de honk- soÍtbal capaciteit voor de Hazenkamp een
verhuizing inhoudt naar het Sportpark Staddijk.
De plannen worden verder uitgewerkt door een kommissie bestaande uit:
Martin van Leth
FYancois van Hal
Coos Sennef
Frans van der Heijden
Simon Kersten

gymnastiek en turnen
gymnastiek en turnen
hoofdbestuur
hoofdbestuur

honk- en softbal
honk- en softbal
honk- en softbal
hoofdbestuur
hoofdbestuur



KorÍbalveld en klubhuis
Door de verhuizing van de komplexen Grootstal en Schoonhorst moest onze sektie korÍbal binnen het
komplex Lindenholt verhuizen naar het kunstgrasveld van Quick. Naast het toekomstig korÍbalveld werd
in eigen beheer een klubhuis en sportberging gerealiseerd met daarbij, in opdracht van de gemeente, de

funderingen voor twee kleedkamers.
Een aannemer verzorgde de ruwbouw, door eigen leden werd gedurende de winter de verdere aÍbouw
gerealiseerd. Als vanouds was architectuur en direktievoering weer in handen van Jan Schtils.
De Íinanciering werd gerealiseerd met een verplaatsingssubsidie van de gemeente van f 88.400,-, een
lening van f 20.000,- (looptijd 10 jaar) verder aangevuld met een bijdrage uit eigen middelen.

GYMNASTIEK EN TURNEN

Bestuur.
Het bestuur was aan het begin van het seizoen als volgt samengesteld:
Max Walg voorzitter
Els Nieuwenhuizen sekretaris
Noud Dirks penningmeester
Wim Zegers technisch coördinator, hoofdbestuurslid
Hanneke Terwengel B- en jongensturnen
Hennie Verschuren coördinatie leiding
Marlon Lanters lid

\= FYits Beynon, voorheen penningmeester van de sektie, verzorgde de boekhouding.Gedurende het seizoen
verlieten Max Walg, Els Nieuwenhuizen en Marlon Lanters het bestuur. In de ontstane vacatures werd
niet voorzien.

Financieel plan
De zorgelijke financiële situatie, ontstaan in voorgaande seizoenen, was aanleiding tot het opstellen van
een financieel plan waarbinnen de volgende zaken tot stand werden gebracht:
- hogere bezetting van de turnhal door toename van het ledental en meer uren gebruik voor

verhuur en vedaardagen.
- verlaging van de leiderslasten en inschaling in een salarissysteem.
- inschakeling van hulpleiding
- meer eigen bijdragen voor bijzonder activiteitpn
- kontributieverhoging
- sponsoring van het T\rrnPromotieTeam, hoofdsponsors waren Roelofs Autoverhuur en Flame

Guard
- inkomsten en uitgaven voor het TPI kritisch bijgesteld
- reklame voor lessen in de wijkzalen

Het negatiefresultaat van voorgaande seizoen werd hiermee omgebogen in een opbouw van de reserves.

Lesbezetting
Het seizoen werd gestart met 632 leden, in de top van het seizoen waren dat er 782. De Iessen in de zaal
tolhuis werden opgeheven, evenals één aerobics uur. Twee lesuren werden gestart in Wijchen-Zuid.

Opleidingen
Vijf jeugdleden gingen in opleiding bij de KNGB voor verenigingsleider en zes leden volgden een jury-
cursus in de E-lijn.

Jeugdcommissie
Er werd een jeugdcommissie opgericht. De commissie helpt het bestuur bij de organisatie van de

verjaardagen, wijklessen en bij zondere activitei ten.

Activiteiten
Er werden vele bijzondere activiteiten georganiseerd zoals instuiven in vakanties, het Hazenkamp op

Papendal en de Nederlandse Kampioenschappen voor verenigingsteams, deelname aan het Sportgala
Nijmegen.
Het T\rrnPromotieTeam kwam veel in actie o.a. bij het Sportgala Roermond, Molenhoekdag, Brand'92 in
Amsterdam, Boekenbeurs, Gelders Sportgala.



Prestatief
Blikvanger Elvira Becks tumde beter dan welke turnster in Nederland ooit eerder deed. Zij stelde haardeelname aan de olynpische Spelen in Barcelona veilig door prestaties op diverse internationale
toernooien, de Europese- en Wereldkampioenschappen. Op ae Olyrnpische spà]"., werd zij met Sg.00punten tussen alle werel dgrootheden twinti gste.

Binnen het steunpunt Nijmegen, onder leiding van Hans Koster en Monique Kaaks werkten vijf turnsters
op het hoogste nationale niveau. De Amhemse steunpunt turnster Jaqueiine Willemsen werd Nederlands
kampioene in de categorie 4A. Hazenkamp turnster Marleen Deuning werd derde in de categorie 6A. DeEde'se steunpuntturnster Lindsay Westeringh en de Hazenkampturnsters Fieke Willemse en Lieke
Nieuwenhuizen eindigden allen bij de beste tien in hun categorie.

De Jong Talentgroep kwam dit seizoen niet van de grond.
De B-turngroep kwam uit in de C-lijn en trainden onder de leiding van Marc Tönissen en Monique Kaaks.Liefst drie turnsters haalden de landelijke finale en door hen werdlen tal van medailles behaald.
Henk Kaaks werkte aan een stevig fundament van de jongensselektie. In de E- en D-lijn vielen de turners
veel in de prijzen
Onder de bezielende leiding van Yvonne van Seventer was het aantal turnsters bij de C-groepen dat aanwedstrijden deelnam groter dan ooit tevoren. omdat het aantal inschrijvingen in dà regioirg groot is valthet voor deze turnsters niet mee om in de prijzen te vallen
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Bestuur.
Het bestuur was als volgt samengesteld:
Ton van Houdt
Fred Rutten
Myriam Koster
Iris Brouwer

secretaris, hoofdbestuursli d
jeugdkompeti tielei der
seniorenkompeti tielei der
lid

Willy Jansen lid
Het penningmeesterschap is ondergebracht bij het hoofdbestuur.

Ledental
Het begrote aantal leden van 150 werd, met uiterste inspanning van het bestuur, begin november bereikt.
Nieuw rya1 de vorming van een derde jeugdgroep van loen 17 jaar Qong volwassenen). Hierdoor vond eengedeeltelijke leegloop van de tweede jeugdgroep v1 13 tot 18 jaar plaati. Deze groep werd halverwege het
seizoen door nieuwe leden aangevuld tot circa 25 leden.

Kompetieverlooo
In sportief opzicht was het seizoen één van de succesvolste uit de geschiedenis van De Hazenkamp.
Duidelijk bleek dat de lange opleidingstijd van de jeugd (10 jaar) zijn wuchten afwerpt. Dit manifesteerde
zich in het kampioenschap van team 5 (rond 18 jaar). Voorts prÀove"rden het eerste en tweede team
naar de tweede klasse.

trlekreanten
Het aantal uitwisselingen en rekreantentoernooien was dit seizoen niet groot. Het hoogtepunt vormde het
vierde internationale rekreantentoernooi op 4 april lgg2. Hieraa., *"rà deelgenomen-dàr f2 teams uit
Nederland en Duitsland. De Hazenkamp won bijna haar eigen toernooi.
Voorts werden toemooien bezocht in Tiel, Amersfoort en Bedburg-Hau. In het weekend van 1, 2 en B mei
werd het jaarlijks clubtoernooi gespeeld. Er was een opvallende grote deelname van de jeugd.

Leiding
Aan het eind van het seizoen werd afscheid genomen van Felix Hoefnagel. Hij trainde de jeugd op de
lnjdagavond in de sporthal Hengstdal en zaterdag morgen de kompetitie.pelersln de sportzaal Onder deSt. Steven. John Labrijn trainde in deze zaal de senioren-kompetitiesp"lers op de dinsdagen en voor de
laatste keer de rekreanten in Hengstdal.

Sponsors
De volgende adverteerders steunden de sektie:
- van Megen Sport, Nijmegen
- Otten und Akkerman, Kleve



HOIYK. EN SOFTBAL

Het verslagjaar van de sektie is de periode 1-1-1990 t/m 31-12-1991.

De sektie telde dit jaar 220 sportende leden en 48 niet sportende leden (donateurs), een stijg:ng t.o.v. 1989

van 21 ieden

Bestuur

Het bestuur was als volgt samengesteld;

De inkrimping van het bestuur tot drie personen is een gevolg van een beleidsplan, goedgekeurd door de

ledenvergadering van de sektie. Tijdens het seizoen kwamen reeds langer sluipende financiële problemen

aan het ti.t,t. Op de najaars-ledenvergadering kon daandoor met de leden geen overeenstemming worden

bereikt over een sluitende begroting.
Het is duidelijk dat in de afgelopen jaren kontributieverhogingen geen gelijke tred hebben gehouden met

de uitgaven. Tevens zijn de begrote neveninkomsten ver achter gebleven.

Na het overlijden van Cees Boogaards is de sponsorstichting in oprichting niet meer van de grond

gekomen.

Honkbal 2 werd voor de tweede keer kampioen. Ook SoÍtbal adspiranten 1 werd kampioen en behaalde de

zesde plaats bij de Nederlandse Kampioenschappen.

Na de bouw van de commentaarruimte werden nu ook de dugouts in eigen beheer volledig vernieuwd.

KORFBAL

Het bestuur was als volgt samengesteld;

Han Casteleijn
Ton de Baaij
Martin Kamoen

Ben Katuin
Ton Hilkes
Bert TotÉ

voorzitter, hoofdbestuurslid
sekretaris
penningmeester

voorzitter, hoofdbe stuurslid
sekretaris
penningmeester

Wim van Grimbergen
Wim de Jager
Anke Ophoff-Lamboo
Tonny TotÉ
Lisette Baltussen

Tijdens het seizoen werd het penningmeesterschap over gedragen aan Wim van Grimbergen.

Doordat de groep rekreanten werd opgeheven daalde het ledental tot 62 sportende leden en 14 donateurs.

Centraal stond, dit seizoen de bouw van het klubhuis waarin vele uren werden gestoken door diverse

leden. Op 16 mei werd door wethouder Buitenhuis deze nieuwe aanwinst feestelijk geopend.
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Financieel verslag over de periode 1-8-1991 t/m 31-7-1992
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2.300.00
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BATEN i:t'l LAli'l'lll'l

BATEI'] IJALIJIABLANS

CLIJB 1OO CORFr 9O/91
VEBHI]I]H EXTEEN
VEFHi]t]B ]I'ïTEBI,I
SI.IB. LIJCHTKIJSSEN

TOTAAL

'ITTGAVEbI
_ =======

HI-II.]B HAL
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40. 2OO. =
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lI). ÍLl(i-=
6.50O. =

JTJU. =

DUU. =
4. (JLjU. =
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.J . 4IJLJ. =
z . t-ruLJ. =
2.000. =

lf . ULJIJ. =
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lb. /yLJ.
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424.
7Í:7.

7 . 160.
.J. +(J(-/.

923.
21.

.f . (_/tJ(., .
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'-1 4 .

\).-.:t t-l .

b.r., I t.

2A
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l- (_j

50
(J(.J

t_r.J

UU
(_J(J

40
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4A
(-1.!r
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Verslag kascontrolecomrnissie

Op 10 december L992 heb ik het financieel verslag over de periode
1-08-1991- t./m 3l--07-1992 beoordeeld bij de penningrrneester van de
de sectie gymnastiek van Sportvereniging rrDe Hazenkamprr.Hierbij
zijn mij geen onregelmatigheden opgevallen.
De rekeningen van het financieel verslag van zowel de sektie
gymnastiek & turnen aIs van de turnhal hraren voorzien van
specificaties die ik zo veel mogelijk heb ingezien.

Ook van de speciale post van de Nederlandse kampioenschappen
gehouden op 74 december L99l- was een uitgebreide specificatie
aanwez ig.

Veenhof 19-3L
Wij chen





S . V. DE HA7-Ff,§KAMP SE]KT.fE BADMTN:Ir)1\I
Financieel verslag over de periode L-B-1991 t/m 3l-7-7992

BALÀNS per:

Saldo
Norl te orrl-vanr{ett:
kontributie
dona t i es
inschri j fgel den
rest i tut ie vereniginqsbi jdrage
resti tutie .l ei<lerslasten
subsidie
srrhsirli e toernooien
wedstri jden, toernooierr
vermo!,en (neqat-ief )

nog te betalen:
voorrritbetaa I<1e kontribut ie
voorui tl:etaalde donat.les
inschri j fgel den
veren ig i ng sbi j tlrage
1 ei ding
zalen
weclstri jden, toernooien

rINÀNCIEEL VERSIJÀG

INKOMSTEN :

1991 - 1992

kont ri but i es
donaties
inschrij fgelden
rente
inkasso
subsi di e
subsi«lie toernooien
Grote Klub Aktie
diversen
verl i es

UITGAVEN :

Ieiding
onkosten l eicli ng
zalen
bondslasten
sekletariaat * adnrini statie
porto - teleÍoon - kantoorart
representatie, verga<lerinqerr
ve ren j.g ingsbi j drage
werlst ri j den en t oerttooien
d i ve rsen
res uI t aat

31 -7-1 992

Í l.I 79,80

:t . 400, --
30,--
10,---

270,--
647 ,1r.t
946, 36
432 , --

6.083,82
Í 13.059,73

31-7-1 9S1

t.6:5, {?

1 ',Íir, --

10, --

Í 12.738,38

983,69
851, --
200, --

__L.3al, 12
í 12.738, 3B

:.320, --

20,--
907 , 50
700, --

B. 790, BB

1.982,50
30, --

10.924,33
122,90

í 13.059,73

f j-n . verslag
I99t - 1992

begrot ing
1991-1992

Í 25.525,-
150
600, -

50, -

1.100,-

500, -

fj n. versJ ag
1990 - 1991

Í 2r.724,--
205, --
370, --
81,45
2,--

1.051,14
B5L, --
125 , --
458, 1 0

7 .024,09
Í 31 .891 ,78

6.01 B ,42

16.192,63
4.447,91

1.20 , --
86,55

2 .437 ,54
2.105,86

482 85

f 28.157,95

5.879,55

24.250,--
1 60, --
660, --
107,99

946,36
432,--
405, B5

1 .195,75

13.363,64
2.192,90

46, B0
96,10
2l ,90

? . 700, --
:1.009,16

122,50
1.7]9,40

Í 
=!i=!?'==l=:

I ?,1 .925,-

5.800,-
700, -

14.523,-
2.150,-

50, -
150,-

2.700,-
1.735, -

717,-

í 21 .e?,5,- Í 31.891,78



EONK- BN SOFTBÀJ, VBRENIGING "DE EAZENKÀI,ÍP'

BAI,ÀNS PER 15NOVEÈÉER Lgg2

Voorraden :

Kleding
Materiaal etc.

Vorderinqen en vooruitbet. kosten :

Debiteuren
Rek. courant clubhuis
Overige vorderingen

Geldniddelen :

Kas
S.N.S.-bank
Postbank
Postbank - renterekening

Biqen vermogen :

Voorzieninqen :

Regervering energie etc.

Schulden oo korte teruiin :

Krediteuren
Overige echulden

== ================-=============:
15-11-1992 31-12-1991

f. 150,00 f. 1.000.00

-----l:199:!9 -----3:999:99
I'- -':u3o:09 I'- -':o9o:09

f. 6,L46t'1 6 f.
" 2. 113,07
" 3. 939, 05

1. 659, 85
142 t07

4,867 ,99

j'- 1':'l':'! I'- -u:'!':'l

f. L5 t32 Í.
. 179,05
" 13, 65

99 t60
1.161,82

525 ,66
13, 65

f. 2.480,L7 f. 1.800,73

f. 16.329,05 f. LL.470,64
=======--==== =============

15-11-1992 31-12-1991

I._ 1r:ulo:r?- :._ 13.174.77-

f. 3. 600,00 f, 2 .000,00

f. 20.503,69 f. 21.435,47
" 3.756,08 f. 1.210,00

!' - ?o:'2':"- !' - ?':'!u:o!
f. 16. 329, 05 f. LL.47 O | 64
====-===-==== =========-===



v

Baten s

Kontributi.eg
Donaties
Subsi-dies
Romrelmarkt
Grote Klubaktie
Loterij
Reklameborden
Afdracht Klubhuis
Diverae baten

Lasten :

Euisvestingskosten
Coachkogten
Bondslasten
Materiaal
Reiskosten
Opleidingskosten
ÍIedstrijden en toernooien
Verenigingsbj_jdrage
ÀIgemene kogten
DiverEe lasten

tÍinstsaldo :

EOITK-EIf SOETBÀI,VBREITIGTNG'DB EÀZBITNÀIíP'

FTUÀUCIBAL VBRSIÀG 1992
( t.ur. '15 november 1992 )

L992

f. 46.099 ,87,, 4g0r--,' 2.239r05
tr - r --" 45L,25

" 9.000, --
l------13!:ll
I'- !':t3o:tl

f. 12.513,80,, 9. 100, 69, 9.000 r --u 6.004,70
" 10.519,01
" 425 r--
" 1 .499, 16
" 3.000r--u 6.933r49u 1.561, gg

Beqrotino

f. 48.000,--
" 2.000r--u 1.000, --, 1.500, --
" 1.500, --u 500r--u 3.000, --
" 9.000, --
" 650r--

I'- !u:'lo:-:

f. 12 . 300, --
" 8.250r--u 9.000r --
" 4.500, --
" 15.000, --
" 500r--
" 500, --
" 3. 185, --
" 5.250,--, 1.750r--

f. 60.546,82

t. L.644,05
=============

f. 60.235,--

f. 5.915r00
======a==E===



Inventaris rsdacLig
Spelma teriaal
Lotto/toto-Dsk Bni ng
Sterrekeni n9
Plusrekening
Gi rorek eni ng

Nog te ontvangen:
Contribu tie i

ConLributie-achterst. I

Oena teu rs
Subsi di e
0ud-papi Br
Clubhuis
Verenlgi ngsbijdrage
VBrkoop shirts
Bond a las ten

Vooruit bstaald:
Recreanten
B.ndsIas ten

TctaaI

Passi va

Nrg te betaIen..
Bonds lasten
Haz BnpBper
Grota Clubactle
Vereni gingsb i.;drage
UsId/k lEedk Bmers
En€rgis k1€edkamerB
tl,,as9eId
Kamp
Jeugd
0ud-papisr
Clubhuis

Vroruit ontvangen:
Contribu ti I
Dcnateurs

Rese rvering
Vermogen

Totaal

8. 843, 89

500r-

11 r2O
889, 90
25O,-
318r50
740r-
723106
1 00,-
137 ,64
137,10

3. 30? , 40

298,50
80, -

378, 50
1.750,-

1O.339,44

1sffi4

100,-
750r-
135r-
97r50
0r-

3.1 12 r19
4.194 t69

1 . 304, 50
739.-
40r-

506, 69

165r-
15r-

3.270,1 9

385r-

7 .849 rA8

585,-

255, 80
95r-
31 ,50

1.917r30

302,50
40, -

34? r5O
0r-

5. 59U. 08

7. 849, 88

, 1 00,-
5U0r-
135r-

4. 450, -
300r-
946 r 45

?.812 r50
1.079r50

541 ,89
3.790,-

500r-
12O r-

6. 431 ,45

Balana per
1 -8-1 991

Balane per
1 -8-1 992



-2-

Baten & lasten eeizoàn 1991-r92.

lrerk elijk
199'l-r

Centributie
Ooneteurs
I nschrUfgsld
0ud-p!pi€r
0verigB actica
Subsidle
RBn tB
E.uufonda
Uerkrop shirta
VBrBni gingsbijdragB
0vsBi 06
Totral

Lastsn
VBreni gi ngsbUdragB
B.ndalaE tBn
Zaalhuur
Ueld/k IsBdkrmBrs
Energis klaedkamers
Reiakos ten
Tralnersve rgoading
Administratie /porLt
Telefron
Uergaderk os ten
Acti es
Jcugd
Kamp
ItlatsriàaI
Haz anpeper
Repres antatie
Afdracht cluohuis
R€c reantsn
lrr!9BId
0pnamakosten sterr.
Afdrrcht bouuflonds
0pening cl.ubhuiB
0verioe
To Leal
UarliEs =

J 1',t .464 ,-
52Or-
130r-

6.0ó5r-
1.400r-

50b, ö9
353,55
500r-
390r-
50r-

21.359.24

1 4.460 r-
480r-

50 r-
6.500,-
1.000r-

350r-
2OO,-

1.400r-
5. 500, -
4.500r-
2.400,-

1.485r-
4. 635,35
4.033r75
2.87Or-

250, -
2.O99 ,-
1.800r-

297 r57
?V0t-

?91 )-
673,30
279 t10

58, 50
584,90
212 ,1 1

20i, r -
500r-
400, -

47 r-
3.31 5,85
1.300r17

300r-
300r-
150r-
950r-
500r-
200r-
250r-
800r-
30or-

500r-



\v

Ac ti va

GabruU

InvBntE!lg
Voorraad

StaÈiegeld

Uan korfbal
Sterrak enlng

Plusrekening

Gl,rorekening

Kas

Uooruit betaald:
Verzekering

Tcteal

Bal.€ns pBr
1-8-1 991

Balans per

/ 2.500r-
?50,_

0r-
0r-

5or-
5.701 ,93
1.150r-

413r'l.4

0r-

?50r-
zl2,ra62)

469 r?O

31r50

350r-
0r-

690, 28

urr,ro,) 
=.,rou,,ru

PasBlva

9r15 * ann. lening
Nog te betalen:
Energi6

Telefoon

Uerzekering

BBIas tlng
APdracht korfbal

Reeerverlng clubhuis
Eigen vermogen

Trtaal

520r 95

50, 85

0r-
264r-
5oo'- 

1.3gsrBo

5.000r-
4.229 r27

1 0. 565r 07

268r82

3.3?4,98

?.m. 1)

1 .0?g, ?53 )

87r05

500 --. 1.666,80

0r-
1.708,18

3.374 r 98

0pmerkinoen:

1 ) In dÍt v6lslag la gern r3kBning gehoudBn met b.uu clubhuis. ZIE
hiervoor verslag boulrfonds.
2) Volgens opgave lllep Katuin.
3) uerkeruk verbrulk dec. r91 t/m juri r92 volgens materste.Írden ,t-a!gz.



\t

urinBt- en vsplissrBkeninq clubhuis sBctie korPbalr BBizoen 1991-1992.

Baten

omzet: contant

korfbal
boutrlf onds

hooFdb€stuur

Rente

TotaaI

La sten

Í 4.343,14

461 ,50
310r50

1 00.-
5.21 5, 1 4

387.?2+

5. 602 , 86

Inkoopuaarcie vBrkopen & ovarige verkopan

EnBrgi e

Telafoon

Verzekering

Be.Ias tingen
Debetrente/ opnamakosten sterr6kening
Toteal

Afschrijving clubhuis lrleeuusB Acker

Verl.les

3.000,29

1.',l61 t20
461 )2O

268, 83

674136

58r0?

5.623. 95

'L zt,os
2 i s00.-

'/- 2,s21 ,o9



ïoeLichtin fi nanciee Verslaq sectie_korflba1, Eeizoen 1991-1992.

- Het bedrag van f 3.rs1srgs dat op de staat van Baten en Lasten on_
der trafdracht bouulfonds, is opgenomen is ars volgt berekend:
In seizoen t91-t92 door sectie overgemaakt naar bouulfondss J S.065rgs
Ten laste gebracht van rrrBserveringenrr (via balans)
0p Staat van Baten en [asten als verlies geboekt

z f 1.750.-
s Í 3.315r85

- Het verlies van J 4.?49r36 wordt grotendeels veroorzaakt door turee
eenmalige kostenposten: ttafdracht bourrlfondsrr en tropening clubhuisr.
Deze tulee kostenposten z'rjn te beschouulen aIs buitengerrlone lasten.
Gecorrigeerd voor deze buitengeuone rasten bedraagt het verlies:
f 4.749,36 - (-r 3.315,85 + j 1J00 117) = Í 133)34.
- Door de sectie korfbal is J1.4gsr- verenigingsbijdrage aan het Hg

afgedragen. Van het HB is nog J 45r- te vorderen uegens te veel betaal-
de verenigingsbijdrage. rïet dat bedrag is in dit versr.ag nog geen re-
kening gehouden. Hst bedrag van ï 4sr- zar ten gunste ruorden gebracht
van het seizoen 192-r93.



EONK-EN SOFTBAIVERENIGING "DE EAZENKÀII{P,

rINÀ}ICIEEL VERSI,ÀG 1991

1991 Beqrotinq 1990
Baten :

Kontributies
Donaties
Subsidies
Rommelmarkt
Grote Klubaktie
Loterij
Reklameborden
Afdracht Klubhuis
Diverse baten

Lasten :

Huisvestingskost,en
Coachkosten
Bondslasten
Materiaal
Reiskosten
Opleidingskosten
I{edstrijden en toernooien
Verenigingsbijdrage
Algemene kosten
Diverse lasten

Verliessaldo 3

f.
il

I

ll

I

I

tt

t1

I

f.
tl

ll

tl

It

lt

tl

Í
I

40.210, --
1.160, --
1.000, --
1. 130, --
L.020, --

500, --
3.000, --
5.000, --

550, --

45.300, --
2.000, --
L.000, --
2.000r--
1.500, --

500, --
4 .000, --
5.000, --

700,--

f. 38.980, --,, 100, --
" 1. 160, --
" 1 .920 r--
" 980r--
" 280r--
" 3.600, --
" '7.000, --.t 7 50, --

f. I'_

f.
I

I

I

It

tl

ll

It

ll

I

f.
I

I

I

ll

il

t!

ll

il

I

1':ulo:-:

L2.7 50, --
6.790,--
7.830, --
7.800,--

L4.390, --
500, --
520,--

3.250, --
7.L4or-:
3.760,--

!':o9o:-:

L2.500, --
8.000, --

10.000, --
6.000, --

15.000r--
500r--
500r--

2.750 ,--
4.250, --
2.500, --

:'- ?4:77-0 :- -

f . L0.27 0, --
', 6.190r--.' 8.000, --
" 6.200 r--,' 10.340, --n 410, --
" 960, --r 2.750, --
" 5 .430 t--
" 5.470 r--

f. 64.730r-- f. 62.000, -- f. 56.02 0 ,--

f. 11 . 160, -- f. f. L.250 , --



EONK- EN SOHTBÀL

BALANS PER 31
========== === = == == == = = = ========= = = = = = = = ===== = = = === == == == === == == ===

3 1- 12- 199 1 3 1-12-1990

Vastgelegde ttiddelen :

Omroepcabine

Voorraden :

Kleding
Materiaal etc.

Vorderinqen en vooruitbet. kosten :

Debiteuren
Rek. courant clubhuis
Overige vorderingen

Geldmiddelen :

Kas
S.N.S.-bank
Postbank
Postbank - renterekening
Gelden onderweg

:'- -':o9o:-: :'- -':u9o:-:

f.
ti

3.83L r 84 f.
2.000r-- '|,

3 .7 69 ,14

:'_ -u:tlt:t1 :'- 3 .7 69 tL4

f.
,l

I

1.659 r 85
L42 t07

4.867 ,99

L.97 0 r 86f.
lt

tl

f. 6.669r91 f. L.970r86

f.
I

ll

It

99 t60
1.16Lr82

525 t66
13r65

3.263"35
725 t79
813r65
4L4 ,40

f.
I

lt

ll

ll

f. 1.800r73 f. 5.2L7tlg

f. L7.302t48 f. 14.457 tL9



\TERENIGING'DE HÀZENKÀIÍP"

DECEMBER 1991

Eiqen vemogen :

Voorzieningen :

Reservering j eugd-commissie
Idem
Idem
Idem

31-12-1991 31-12-1990

f. 10.041r60- f. 1.116t43

energie etc.
jubileum 2000
dug-outs

f.
It

il

ti

2.L98 t67
2 .000, --

500, --
2.L22 ,7 o
1.895 r 06

536 r 50

f.
I

ll

I

I'- -o:u'-' :u! :'_ _o _u2n :'2
-,

Schulden op korte teruijn :

Krediteuren
Overige echulden

f. 2L.435r41
'r 1 .2L0 r--

f. 8.786 r 50
I- ,

I'- ?':u!u '-o! :'- -t:'1u:u9

.À'

f. 17.302t48 f. 14.457,L9



TOELICETTNG OP DE BAIÀNS PER 31 DECEMBER 1992

Vastgelegde middelen : f. 3.000r--

Omroepcabine : f. 3.000r--

Boel«caarde per 1 januari 1991
Afschrijving 1991

Boekwaarde per 31 december 1991

VorderincÍen en vooruitbetaalde kosten :
Overige vorderingen : f. 4.867,99

f. 6.669rgL

3 .500, --
500, --

f. 3.000, --

42t73
302,7 6

2 .000, --
600, --
L40,--
L32,--
2L3,50
425 t00

L2 r--
L.000, --

f. 4.867 ,gg

.. 550, --
660, --

f . L.2L0 ,--

f.
li

Deze post is als volgt te specificeren

Rente bank
Energiekosten
Subeidie dug-outs
Subsidie coachcursus
Regi strat ie f ormu I ieren
Huur zaaL
Afrekening dug-outs
Vooruitbetaalde coachcureue
Idem J.v.d.Vegte Memorial
overige subsiàies

Schulden op korte temijn : f . 22.645 tAL

Overige schulden : f. L.210r--

Deze poet betreft :

Coachcursus
Foutieve overboekingen

f.
I

I

Ï
It

I

I

I

I

tt

f.
I



MELTCETING OP DE STAÀT VÀN BÀTEN EN IÀSTEN 1991

Baten : f. 53.750r--

Diverse baten : f. 554197

Deze post betreft 3

Ontvangen bankrente
Keretboomverbranding

tagten : f. 64.730r--

Euigvestingskosten : f . L2.747r83

Deze poat ie als volgt te specificeren

Euur zalen
Huur veld
Energiekosten
Overige huigvestingskosten

Algemene kosten : f. 7.L39 rAL

Deze post is ale volgt te specificeren

Sekretariaal / adsrinistratie
Porti / telefoon
Represent,atie
Vergaderingen
Verzekeringen

Diverse lasten s f . 3.76L182

Deze post betreft 3

Afboeking oninbare debiteuren
Differenties
Reparat,ie werpmachine
Lasten voorgaande jaren
Schade 'O.C. Huisman',
Reservering j eugdcomurissie
Idem jubileum 2000
Evenementencommissie
Af schri jving onroepcabine

Dug-outa
Energie
Euur

f.
lt

89,97
465 , --

f.
I

ll

Í

f. 554 t97

5.709r--
3 .620 , --
1.600, --
1.818 r 83

f . L2.7 47 ,83

L.439 t 67
3.864, 89
L.069, 80

511 , 55
253 r 50

f. 7.L39,4L

337 r 30
26t4L

513r98
1.34 l r go

603,7 6
500, --
500, --
470,--
500, --

f. 4.793,35

1.031r53

f.
lt

tl

I

I

aIr
I

I

I

ll

I

tl

lt

I

f.
ll

I

520 t37
379 t26
L32,--

f. 3.7 6L,82



CI,I]B EUI SCOT,O{I S S IE

B A L A N S P E R 3I
==========:-==================== ===== ================:============

*3L-L2-1991 
31-12-19e_0

Vaetqeleqde !Í.iddelen :

Gebouw
Inventaris

t . 120.000, -- f. 120.000, --
" 991r-- " 1.501r--

í:.-,30:el1:--

:' _ _'_"_':- _
Voorraden :

Vorderínsen en voo nitbet. kosten :

lverige vorderingen

Geldmiddelen :

Kas
S.N.S.-bank
Postbank
S.N.S. - renterekening

706,31 f.

:'_"_':r9':-_
f. 2.485,88

-u 1o:ul

f. 198,04
" 3 .79L,86r 726,31
" 10.89Lr81

L66 t--
7 .1"02 ,20
L.262 ,23

690, 15

f.
ll

tl

I

f.. 15.608r02 f. 9.220r58

f.. 140.034,33 f. 133.738,09



.DE EÀZENKÀMP'

DECEMBER 1991
===================================:============ ==================

a

Eiqen vemogen :

31:ï2-1991 31-12-1990

:.- lr:ulrtrg t. s2.688,30

Voorzieninqen :

Reservering onderhoud
Ideu
Idem

energie etc.
o. g'. b.

t. 15.852,28 f.
" 1.700,-- ,,

" 2g0r-- ,,

7.835t49

I._ !' _rt_, :rr_ :' - -':tlu:nl

Onderhandse lening
Stichting levensmorgen
Renteloze lening

f. 58.179,68
" 10.000, --
" 1.000, --

f . 59.8 62 t24
" 10.000 r --
" 2.100, --

f. 69.179,68 I'- !':'2''-'!

Rek. courant sektie
Overige schulden

§
tt

L42,07 f.
L92 , -- ,, L252 ,06

f. 334,07 t . L252 tO6

f. 140.034 , 33 t . 133. 738, O9
============= =============



TOBLTCETTNG OP DE BÀT,ÀNS PER 31 DECEHBER 1992

Vastqeleqde riddelen :

Inventaris : f. 991,--

Aanschaf-
waarde

Boekwaarde per 1 januari
Aanechaf 1991:
Terraeetoelen
Paraeols

1991

Àfschrijving 1991

Boekwaarde per 31 december 1991

Deze boel«saarde luidt

t . 3.000, --

gespecificeerd

Afgeschreven
t/rn 1990

319,95
165,90

1.501,--

485, B5

f.

f.
ta

f. 1 .98 6 ,85
995,85

I. 991,00

BoeJ«íaarde
3 1-12-199 1

Àfschrijving
199 1

1989
1990
199 1

f.
I

ta

f.
ll

I

1.039,50 f.
1.65L,-- ,r

485 r 95 ',

689,50
500 r --

350, -- f.
500, -- ,,

145 r 85 ',

65L" --
340 , --

Vorderingen en vooruitbetaalde koeten : f. 706131

Overige vorderingen : f. 706131

Deze post betreft :

Àandeel containerhuur Trajanus
Bankrente
Bongers teveel betaald

Voorzieninqen : f. 17.832t29

Reservering onderhoud t f. 15.BS2t2g

Saldo per 1 januari 1991
Bij winet,-galdo 1991

Saldo per 31 december 1991

I.
(

299 t67
306, 64
100 r --

f. 706,31

f. 7 ,835 t49
" 8 .0L6 t79

t. L5.852 t28



CtrT,BEUTSCOIIÍMISSTE "DE HAZENKÀIÍP,

FINANCIEEL \IBRSIÀG 1991

Baten :

Verkopen
Inkoopwaarde

Bruto-winst
Flipperkast
3ntvangen- rente
Diverse baten

Lasten :

Euisvestingskosten
Betaalde rente
Afschrijvingen
Afdracht Sektie
Algemene kosten

I{instgaldo :

1991 1990

51.635r49 f. 43.276r99
28.449 ,55 " 24 .010 r 56

f.
I

f.
t,

lt

I

23.185 ,94
2 .649 , 10

285,89
2.579 ,46

f. 19 .266 ,42
" 269,--
" 288, --x 225,--

:'- 3t:'90:'3 :'- ?o:o!' :n?

f. 4.327,66 f.
" 5.350r59 ,,

" 995185 ,,

" 5.000r-- ,,

" 5.009151 ,'

2.323 t50
3 .602 t32
1.108, --
7.000, --
4.L79,11

:'- 3o:u!':u9 :'- !':'!':'1
ct. 8.016 r 79 f. 1.935,49



TOELTCETTNG OP DE STÀÀT VÀN BÀTEN EN IÀSTEN 1991

Baten: f.28.700,39

Diveree baten : t. 2.579,46

Deze post, is a1e volgt te specificeren :

Schade uitkering verzekering
Verhuur installatie
Àfboeking telefoonkoeten
Schenkin! renteloze lening í
Opbrenget bingo
Differentiee

f
I

ti

It

Àangchaf nieuwe magnetron
Idem geluidsinstallatie
Energiekosten 1990
O.g.b. 1990

Lagten : f. 20.693, 60

Euisvestingskosten : f. 4.327,66

Deze post betreft :

Energiekosten
Onderhoud etc.
Overige huisvestingskosten

Algemene kosten : f.5.009,51
Deze poet bet,reft :

Representatiekosten
Kant,oorkosten
Telefoonkoeten
Portikogten
Verzekeringen
Kleine aanschaffingen
Contributies
Vergunningen
Onderhoud inventaris

f.
It

ta

aa

779 t73
999 t--

L . LL4 ,20
30, --

4.807 ,84
150, --
L86 ,7 5
100, --
257,60

- ,20

f. 5.502,39

2.922,93

f. 2.579,46

f. L.700,--
" 2.347,66
" 28o r --
f. 4.327 ,66

f.
I

I

I

I

(
tt

I

I

315,39
4 r 50

288 | --
34,35

814,27
1.695, 13

4L7 ,48
L63 t7 o

L.276,69

f. 5.009r51



Onderhandse lening : f. 1.000,

Saldo per 1 januari 1991
Afloesing
Schenking

Saldo per 31 december 1991

69.L79,68

f.
I

1.000,--
100, --

f. 2: 100, --

1.100, --
f. 1.000, --
=============

f,. Lg2,--
=============

f,. 334,07

Overige schulden : f. LgZt--
Deze post betreft
Telefoonkosten



VERSLAG KÀSCO}4MISSIE 1.991_1992

Nijmesen. 18 aPrl I t992

De kascommrssie heeft in november 199L, onder andere naar
aanleid.Íns van de toen door het bestuur opgestelde begroting
voor d.e naj aarsvergad.eri ng , een contro I e u i tgevoerd oP de
boeken van de sektie honk- en softbal. De liquiditeit van de
sektie is toen als een groot probleem bevonden'
Tijdens d.e najaarsledenvergadering op 26 november L99:L is dit
probleem toeóelicht. Mede d,oor de onduidelijkhei'd van de

voorgesteld.e begroting is die vergadering oPgeschort.
Op L0 december l,ggL is met het bestuur van de sektie een
bijsestelde begrotinsr voor L992 opgeste1d'
Deze besroting is Ín de voortgezette najaarsledenvergaderins
van 23 december 1991 aangrenomen'

Op 16 apriL Lggz is het financieei verslag van de sektie door
d.e kascommissie gecontroleerd. evenals de balans per 31-

december L992.

Het financieel verslag is goed.gekeurd en de Pennlngmeester
word.t d.oor de kascommissie hiervoor gedechargeerd'

Ten aanzien
van de balans
adviseren:
r neem het ver I i es van .f 28OO , -- voor kledÍns in'1991 en

"beur" het niet via d'e balans over naar L992;
r bouw de "mid.d-elen omroepcabine" zo sneI aIs mogreIijk af

en dus ook gteen opbouw eigen vermogren i'n deze;
r houd.t geen rekening met voorzlenlngefl :eugd-commissie en

jubileum in d.e baians; Iaat elke commlssj.e een begroting
àpste I Ien waarover het bestuur j aarl rjks bes I rst;

van d.e d.uid.eli-'ikheirl. en eenvoud bi-i de beoordelins
wil d.e kascommlssie het vcLgende aan de sektie

Ten aanzien
om voorlopis

van de c lubhui
investerlngen

sbegroting adviseert de kascommtssle
a1s uitbouw adn, c.q. verbouw van

het c lubhuis

A Idus opgremaak

Coos Sen

Fred Puts

eka commrssle 1991:

Mart i.n van Leth
/


