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Frans van der Heijden
Rosalien Walg
Martin Uittenbosch
Ton van Houdt
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voorzitter/sekretaris en honk- en softbal
penningmeester

tweede secretaris
gymnaqtiek en turnen
badminton
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De najaarsledenvergadering vond plaats op 22 november 1993. De voorjaarsledenvergadering op 27 iuni
1994, door een overvolle agenda werd de gehuldiging voor langdurig lidmaatschap uitgesteld tot een

volgende vergadering.

kdenadministratie
Ria Kersten verzorgde dit seizoen weer de leden- en salaris- administratie. Bijna 400 leden werden

ingeschreven. Nadat in het voorjaar het betalingsverkeer van giro en banken geintegreerd werden is het

automatiserings programma uitgebreid met een module voor automatische incasso. Ca. 60% van de

contributie inning vindt plaats per automatische incasso. Bij het inboeken van de op deze wijze ontvangen

contributies worden de bedragen automatisch geboekt op de betreffende leden en gesplitst in deelcontributies

conform de begrotingen.

Naast de maandelijkse overzichten van het aantal leden per groepering wordt de penningmeesters een

overzicht verstrekt van de ontvangen en nog te ontvangen contributie, eveneens gesplitst per

contributiesoort.
Het in samenwerking met het automatiseringsbedrijf CEBES uit Eindhoven ontwikkelde programma is

inmiddels een volwaardig en verkoopbaar programma voor sportverenigingen.

Financiën
Het financieel verslag van het hoofdbestuur sloot af met een positief resultaat van bijna/ 3.000,- dankzij

inkomsten aan akties van ruim/ 5.000,-. In totaal werd ruim Í 230.0010,- geïnd aan kontributies en donaties

terwdl de vereniging voor ruim / 53.500,- aan netto inkomsten afhankelijk is van sponsoren en akties.

De opgaande lijnvan de sektie honk- en softbal werd voortgezet, met een netto resultaat van ruim Í 3.200,-

werd de schuld van de sektie teruggebracht tot Í 12.133,-.

De sektie badminton, eveneens in de schulden, had vorig seizoen een resultaat van / 3.516,-. Dit seizoen

werd afgesloten met een verlies vanf 3.533,- waardoor de schuld van de sektie opliep naaÍ Í 6.100,-. Het

verschil in resultaat van ruim Í 7.OOO,- werd veroorzaakt door minder kontributie opbrengsten en meer

zaalhuren en bondsafdracht. Het beleid voor het seizoen 1994-L995 is nauwelijks aangepast op deze

ontwikkeling afgestemd wÍurmee het vooÍbestaan van de sektie ernstig in gevaar is.

Totaal boekte de vereniging, exclusief de eigen accommodaties, een resultaat van 4.370,-. Dit is een kleine

2% van de kontributieopbrengsten.

Hazenkamper
Besloten werd de Hazenkamper op te splitsen in berichtgevingen per sektie en De Hazenkamper alleen te

handhaven voor meer algemene informatie voor kader en buitenwacht. De frequentie wordt teruggebracht

tót 4 per jaar.



Honk- en Softbal accommodatie
Een tweetal ontwerpen voor clubhuis met kleedkaÍners en bergingen werden als te duur afgewezen. Wel
leidde dit tot het besef het beschikbaar gestelde budget van / 550.000,- te gering is om alle plannen uit te
voeren. In december 1993 werd danook de gemeente gevraagd de verplaatsing naar sportpark Staddijk ter
hand te nemen. In korte tijd werd door de gemeente een gebouw ontworpen dat ieders instemming oogstte
maar ook niet gerealiseerd kon worden binnen het gestelde budget.

De gemeente bracht De Hazenkamp en Nisc '71 aan tafel met het verzoek een fusie te bespreken en
daarmee het aantal velden in Nijmegen te beperken tot een honkbal- en een softbalveld. Voor Nisc '71 bleek
uiteindelijk een samengaan met De Hazenkamp onacceptabel.

De voorjaars-ledenvergadering sprak zich uit voor verdere planontwikkeling zolang dit niet leidt tot
ongewenste contributieverhogingen.

Turnhal
De eigenaar van de turnhal wenst na september 1995 de huurovereenkomst niet te verlengen waardoor de
vereniging zich moet voorbereiden op een mogelijk gedwongen verhuizing. Om te komen tot een plan van
aanpak werd op 29 jrru 1992 een commissie opgericht bestaande uit:

Wim Zegers en Hennie Verschuren
Frans van der Heijden en Simon Kertsen
Wim Koopmans en Otto van Boxtel

gymnastiek en turnen
hoofdbestuur

De commissie heeft vastgesteld dat naast een mogelijk gedwongen verhuizing er ook een forse uitbreiding
van het werkoppervlak noodzakelijk is. Bovendien is, als de bestaande hal gehandhaafd kan blijven, een

algehele renovatie noodzakelijk.

De afdeling SpoÍ en Recreatie is door het gemeente bestuur opgedragen plannen te ontwikkelen, aan het
eind van het seizoen was echter nog geen enkel inzicht in het resultaat hiervan. Wel lijkt de politiek er van
overtuigd te zijn dat een turnhal in "turnstad" Nijmegen niet een zorg voor De Hazenkamp alleen kan zijn.
Een goede turnhal is vooral noodzaak geworden sinds het landelijk steunpunt is opgeheven en de nationale
selectie regionaal wordt opgeleid.

Sportpriizen
Jaqueline Willemsen (turnen) - jeugdsportprijs
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Sekie grmnastiek en tumen

BESTUT RLIJK I(ÀDER gedurende seizoen 1993-t-994Voorzitter Martin Uittenbosch
Sekretaris vacant
Penningmeester
Coörd. leiding
Techn. coördinatie
Lid
Vertegenwoordiging HB
hledstri jdsecretari aat

Noud Dirks
Hennie Verschuren
Wim Zegers
Ànnemarie Nijhof
Martin Uittenbosch
Ànnemarie Nijhof

Hanneke ter wengel moest ons heraas i.v.m. verhuizíng naarUtrecht verlaten.
Daarmee werd ook de post van het sekretariaat vacant. Martinuittenbosch ïreeft gedurende deze periode de post verzorgd, aanhet eind van het seizoen werd Rianne Nieborg bereid gevondenhet sekretariaat op zich te nemen.
Ànnemarie Nijhof was gedurende ruim een jaar bestuurslid meto.a. aIs taak het wedstrijd sekretariaat van de c-serektie.
TECIINISCH KÀDER
De. sektie gymnastiek en turnen heeft gerukkig niet te makenmet een technisch kadertekort. Dat is-uniek!
De redenen daarvoor zijn divers:* het bestuur heeft een goed ontwikkeld personeelsbeleid. Eengoed omschreven rechtspositieregeling en vaste contracten

Ieggen de basis voor stabiliteit. De financiele afwikkelingverloopt via de ledenadministratie. De penningmeester vande sektie heeft een planmatige opzet gemaakt van salarissen
en inschaling.

* het bestuur is behurpzaam bij de pranning van cursussen en
scholingen.

* ook is voor de leiding is een soort huishoudelijk reglement
samengesteld.

* Een zestar keren per jaar wordt een ,turbuil uitgegeven
waarin informatie voor arre kaderreden wordt verètiekt.* ÀrIe leidinggevenden komen twee keer per jaar bij elkaar om
arrerlei zaken te bespreken. Een etentje en een cadeau van
de kerstman zorgen voor extra sfeer.* de permanent ingerichte turnhar -een eigen home-, het feit
dat onze vereniging over sterk technisch kader en veel know
how beschikt, en de topsportfaam houdt teden rang gebonden
aan onze vereniging.

* Het TurnPromotieTeam en de jeugdcommissie werkt voor de
oudere leden als bindmiddel.

* Jeugdreden kunnen in enkele gevallen tegen onkostenvergoe-
ding assisteren bij lessen, stages en verjaardagen. Dit
heeft een motiverende werking om lid te blijven van de
vereniging.

We1 is het technisch kader erg jong. Niemand is volledig
inkornstenafhankelijk van de vereniging, niemand heeft een
volledige betrekking.



LEIDÏNGGEVENDEN

Dames-À-selektie:
De trainingen bij de A-selektie dames werden verzorgd doorHans Koster, Marc Tonnissen en Efvira Becks. Uoniquó Kaaks wasdoor- ziekte nagenoeg het gehele jaar uitgeschakeld' en Ààsrootaan het eind van het seizoen haai werk níet meer voort iezetten.

Dames-C-selektie:
Bij de c-selektie werkten voornamelijk yvonne van seventer enSoraya.Heijmering. De turnsters nemen aan tal van regionalewedstrijden dee1, het kader is nagenoeg elk weekend Ín touw orndeze neisjes te begeleiden. Enke1e van-hen halen de finale.
Heren- en jongensturnen
Het jongens- en herenturnen was
Kaaks. Het prestatieve peit van
steeds.

in goede handen van Henk
deze selektie groeit nog

Jong talent
Deze groep werd losgekoppeld van de ploegstraat. Elke zater-
dagochtend zetten jong getalenteerde kinderen de eerste stap-pen in de sporthal van het Lindenholt Co11ege. pas na eenlangere kennismaking en bij gebleken talent gaan zij over naar
de turnhal in de Ploegstraat.

Recreatieve turnuren in turnha1 en wijkzalen:
Bestuurslid Hennie Verschuren droeg zorg voor een goede kader-bezetting tijdens de vele uren in de turnhal en de wijkzalen.
Een grote groep vaak jonge kaderleden stond paraat. Doorziekte, studie, stages en andere activiteiten moest er noga1
eens worden rringevallsntt.
De organisati.e hiervan vergt veel tljd en energie!

Ritmische Sport cynnastiek
Lillian Bardales kon slechts korte tijd Ieidinggeven aan deze
nog jonge activiteit. LiIIian moest wégens zieÉÉe door zwan-
gerschap verstek laten gaan; Linda Verschuren, haar assistent,
kon de activiteit in leven houden!

Ouder-peutergymna st i ek
Yvonne van Seventer startte in april met ouder-peutergyn in de
turnhal.

LESBEZETTING
De lesbezetting viel ietwat tegen.
Somrnige lessen zijn sterk bezet, de bezetting van andere
lessen valt vaak tegen. Een en ander is sterk afhankelijk van
het technisch kader en de accommodatie. Vooral in de wijk-
gymzalen is het bedroevend gesteld rnet het aantal toestellen
en de kwaliteit ervan.
WeI is er na gestreefd om bij (erg) grote groepen hetzij
steeds twee trainers/trainsters in te zetten of een extra
assistent toe te voegen.
Opvallend is dat de lessen, die gegeven worden in de turnha1
zeer in trek zijn bij de Ieden, ondanks de vaak pittige con-
tributies !



ÀCTIVITEITEN
Dankzij de medewerking van een goed geöIiede jeugdcomrnissie
kunnen de vele activiteiten worden bemenst, aè fèlangstelling
en deelnane is groot. De instuiven werden drukker beàocht ctan
voorgaande jaren, ook de deelname aan de wedstrijden en het
Hazenkamp op Papendal is groot.
De verjaardagen liepen dit jaar op vo1le toeren. Er is een
special-e ver jaarscommissie.

TURNPROIíOTIETEÀI,I
Het TurnPromotieTeam groeide sterk. De show werd spectaculai-
der, de inzet van ouderhulp werd onrnisbaar, en de àeelname vanjeugdleden, die het leuk vinden om mee te doen is aanzienlijk
gegroeid.
De shows tijdens de zomerfeesten in l-993 afs L994 waren top-
pers. Het VGZ was de nieuwe sponsor, daarnaast zijn een zestal
sub-sponsoren bereid gevonden on de vereniging extra te onder-
steunen.

PRESTÀTIEF
Na de periode trElvira Beckstr werkte de A-selektie zich na een
nieuw hoogtepunt.
Tijdens de vele wedstrijden stonden onze turnsters meer dan
ooit op het podium.
Jacqueline Willensen, Laura Tjintjelaar, Marleen Deuning en
Laura Lebens mochten zich efk in hun categorie Nederlands
karnpioen noemen. Fieke Wil-Iems, Carolien Verberk en Kirsten
v.d. Eijk werden efk tweede!
Het topsportbeleidsplan, aangenomen in maart 1993 werd nauwge-
zet gevolgd.
Daarbij blijkt dat de uitvoering van het plan sterk afhanke-
lijk is van de financiele stromen. De PGR- en PsP-regeling van
de KNGB, de topsportsubsidie van de geneente, de inkomsten van
activiteiten (o.a. verjaardagen) en TurnPromotieTeam geven de
begroting van de sektie net voldoende armslag voor de uitvoe-
ring van het beleidsplan.

TT]RNÀCCOTIIITODÀTIE
Ondat de huur van de huidige haf in september l-995 aI afloopt
is er in 1993 een commissie geïnstalleerd, die zich bemoeit
heeft met de planning van de toekornst van de turnhal.
De ro1 van de cemeente Nijnegen is in deze niet weg te denken.
Onder het motto:ttwij wiIlen net zo behandeld hrorden a1s andere cLubslr enrrwij wi11en nu een oplossing voor zeer veel jaren'r deed het
gemeentebestuur een belofte. In het college-accoord van april
1994 werd opgenomen dat De Hazenkanp in een permanente hal kan
blijven turnen.
Er is één maar: er is nog geen oplossing, de tijd drinqt! !

CLUBBI"ÀD DE HÀZEIKÀTíPER
Tien keer per jaar heeft onze sektie een daadwerkelijke bij-
drage geleverd aan de invulling van De Hazenkamper, die werd
verspreid onder aIle 13OO leden van de omni-vereniging De
Hazenkamp.

ÀDUfI{ISrRÀTIE De ledenadrninistratie werd ook dit seizoen
verzorgd door Ria Kersten.



Sekretariaarsverslag seizoen t93'94.
Sektie korfbal.

ÀLGEI,IEEN.
De situatie is het afgelopen seizoen stabiel te noemen geweest.
Wedstrijden, zowel voor de jeugd als voor de senioren, hebben
zonder noemensrÀraardige problemen doorgang kunnen vinden. Trainin-
gen werden vooral door de jeugd goed bezocht.
De gebruikelijke nevenaktiviteiten zoals de toepavond, kerstbingo,
jeugdmiddagen, sinterklaas en barbeque hebben hun vaste plaats in
het nieuwe klubhuis kunnen vinden en er wordt door veel leden
gebruik van gemaakt.
ÀKKOT{ODÀTÏE
Het spelen op kunstgras heeft, nà enige strubbelingen in het
eerste jaar, hu bij bijna iedereen de voorkeur. Het grootste
probteem is echter nog het gebruik van de kleedkamers van de
hockeyvereniging. Bijna iedereen kont omgekleed op het veld en dit
vindt natuurlijk zí1n weerslagr in het klubhuis.
Het afgetopen jaar is veel materiaal aangekocht. Korven, pa1en,
linten en baLlen voor in totaat bijna 3000 gulden.
LEDENÀÀNTÀLLEN
De gestage groei heeft ook dit jaar doorgezet en hle groeiden van
64 naar 80 leden. De grootste groei zit in de jeugdige leden.
Sinds juli L991, toen we 52 leden hadden, is dit een stijging van
meer dan 5O?.
FINÀNCIEEN
ZoaIs gebruikelijk heeft de sektie korfbal weinig financiele
problemen. De in en uitgaven blijven in de buurt van de begro-
tingen ondanks forse uitgaven aan materialen. Een van de oorzaken
is de opbrengst van het oud papier dat wederom een hoge opbrengst
te zien gaf. De begroting voor het komende jaar kon worden ver-
hoogd door het toegenomen aantal leden.
PROPÀGÀNDA
In het voorjaar hebben hre deelgenomen aan de Lindenholt Sportief
week, waarÍ-n de kinderen van de basisscholen in de wijk r,indenholt
konden kennismaken met de diverse sportverenigingen op het sport-
terrein.
ïn Juni mochten rdij voor de afdeling Oost de korfbaljeugdvaar-
digheidsdag organiseren. Een leuke en gezellige dag met korf-
balaktiviteiten en na afloop de komplimenten van de bond voor de
vlekkelo ze orqanisatie.
PRESTÀTIE'S
Bij de senioren r^Iaren de prestati€'s, zowel op het veld als in de
zaa1- middelmatig. Senioren 1 is op het veld en in de zaal gedegra-
deerd naar een laqere klasse.
Bij de jeugd was het vooral de pupillenploeg die opviel. In L
seizoen 3x kampioen worden is het maximaal mogelijke.
VERTTÀCHTING
tríe verwachten het komende seizoen een gestage groei van leden.
Hopelijk komt de diskussie op gang met de gemeente om onze akkomo-
datie te kompleteren met eigen kleedkamers.

Ben Katuin,
voorzitter.



SPORTVERENIGING
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Coaches
Honkbal
Eerste
TVeede
Regro
Pupillen I
Pupillen 2
Peanut

Bestuur
Het bestuur was als volgt samengesteld;
Simon Kersten
Wendie van Hal
Elsa Weijenberg

vootzitter, hoofdbestuurslid
secretaris
penningmeester

JAARVEBSI"AG 1993 SEKTIE HONK. EN SOFTBAL

Tijdens het seizoen verhuisde Wendie van Hal waardoor zij haar functie moest neerleggen. Rien van der
Wal, tevens manager van het eerste team honkbal, volgde haar op. Het lukte niet het bestuur verder uit
te breiden. FYits Dersman verzorgde alle scheidsrechter aangelegenheden.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 7 juni 1992 werden vele leden gehuldigd voor langdurig
lidmaatschap, waaronder de volgende leden van de sektie honk- en softbal;

Sjoerd Kemperman
Hans Lamers
Roland Willemsen
Matien Kamoen
Hans Puts
Theo Vos

Softbal
Eerste Kenneth Martis
TWeede Remco Wilmer
Junioren Petra Zwakhoven
Heren John Heckathorn
Mix Han Casteleijn

10 iaar
Mw. P. Zwakhoven - van Hal
Louise Kemperman - Borst
Wendie van Hal
Jan-Dirk van Delden
Bas Beuker
Bas van Beckhoven

60 _iaar
De heer J. Stolk

25 iaar
De heer D. Winkenius
De heer C. Sennef

Accommodaties
Binnen de gemeentelijk herstructureringsplannen voor buitensport-accommodaties bleek een lang lopende
wens voor uitbreiding van de honk- en softbalaccommodatie gerealiseerd te kunnen worden. Voorwaarde
hierbij was dat De Hazenkamp verhuist naar het sportpark staddijk (Noord). Na diverse
onderhandelingsronden werd in het voorjaar overeenstemming bereikt met de gemeente over
schadeloosstelling en de wens tot geprivatiseerd bouwen en exploiteren van de kleedkamers. Aan de
vereniging wordt f 550.000,- ter beschikking gesteld waarvoor kleedkamers, berging, clubhuis, twee dug-
outs en verplaatsing van de tribune moet worden gerealiseerd.
De ledenvergadering heeft aan deze plannen haar goedkeuring gehecht en een aanzet werd gemaakt tot
het uitwerken van de plannen.
Dverse plantekeningen werden uitgewerkt, het lukte echter niet een accommodatie te realiseren binnen
het beschikbaar gestelde budget. Om deze redenen is in december de opdracht teruggeven aan de
gemeente.

Sponsorcommissie
De commissie heeft het hele jaar op volle toeren gewerkt en veel gedaan aan de naamsbekendheid, vooral
onder zakelijke relaties. Bijna geruisloos werd het aantal reclame borden uitgebreid tot een nooit eerder
bereikt aantal. Daamaast werden twee rommelmarkten georganiseerd en was deze commissie ook sterk
betrokken bij de diverse toernooien.

Beheerscommissie
Naast de normale exploitatie werd veel inzet gevergd tijdens het Jan van de Vegte Memorial. De zorg van
de commissie stopt niet bij het clubhuis, ook werd welkome hulp geboden bij de zorg om de accommodatie.



Competitie
Honkbal 1 speelde dit jaar voor het eerste in de Eerste klasse. De druk was groot, het niveau hoog en er
moest het hele seizoen twee maal per weekend worden gespeeld. Het seizoen begon wat onwennig en
ongelukkig, vooral doordat na de eerste wedstrijden de coach Frits Verhagen onverwacht afscheid nam.
Onder leiding van Sjoerd Kemperman en aanvoerder Ton Bosman is het team sterk gegroeid. Vooral van
de wedstrijden na de zomerstop werd meer dan driekwart gewonnen. Zelfs kreeg kampioen Robur op eigen
terrein een forse nederlaag te verduren. Er werd een zesde plaats behaald waarmee het team zich stevig
in de Eerste klasse heeft ingewerkt.

Honkbal 2. Het leek er tegen het eind van het seizoen nog even dat de eerste plaats bereikbaar was. Er is
voor geknokt maar het bleeftoch bij een zeer verdiende tweede plaats.

Regio. Doordat er geen juniorenteam is komen in dit team leden rechtstreeks van de adspiranten. Zij zljn
over het algemeen dan nog te jong en hebben te weinig honkbal- ervaring om zich in deze sterke
competitieklasse te handhaven. Het lukte hen dan ook niet om van de laatste plaats af te komen.

Pupillen 1 is gelijk geëindigd met de Knuppelaars. Iedereen hoopte op een beslissingswedstrijd, het team
was er voor in de winning mood. Helaas, de Knuppelaars zijn kampioen geworden omdat zij twee keer van
ons hebben gewonnen en wij maar één keer van de Knuppelaars.

Pupillen 2. Ook dit team behaalde een welverdiende tweede plaats, zij moesten de onverslagen Indians
voor laten gaan. Maar, ook 18 punten uit 12 wedstrijden liegt er niet om.

Peanut. Dit team speelt geen competitie maar alleen toernooien en hiermee zijn handen vol bekers
gewonnen. Het feit dat alleen deze leden alweer in oktober aan de training begonnen getuigt van serieuze
inzet.

Softbal l. Het wilde niet vlotten dit seizoen en de degradatieplaats heeÍt dit team de hele competitie
achtervolgd. Door toch alles op alles te zetten hebben de dames bereikt dat zij uiteindelijk nog twee
ploegen achter zich lieten.

SoÍtbal 2. Dit team speelde een klasse hoger dan Softbal 1 maar al snel bleek dat zijn moeite genoeg
zouden hebben om zich in deze klasse te handhaven. Dit is dan ook niet gelukt, het team eindigde op de
laatste plaats.

SoÍtbal junioren. Ook dit team eindigde op de laatste plaats. Voor dit relatief onervaren team waren de
tegenstanders te sterk.

Softbal heren. Dit team nam dit seizoen voor het eerst deel aan de competitie en eindigde op zeet
verdiende vierde plaats (van 7 teams) en lieten daarmee de Nijmeegse collega's van Nisc'71 net achter
zich.



S.V. DE HAZENKAMP
Financieel verslag over de

HOOF'DBESTTruR
periode 1-8-1993 E/m 3L-7-L994

nog te betalen:
restitutie verenigingsbij drage
salarissen e.d.
zalen
Hazenkamper
kruisposten
voorschot gemeente
bestemming'sreserve
vermogen

BÀLÀIiIS per:

Saldo
Nog te ontvangen:
Hazenkamper
salarissen
verenigingsbij drage
zalen
vooruitbetaalde BVG
lening sektie honk-
kruisposten
bezittingen

inhouding
en softbal

klubhuis Staddijk
r sTKI

3L-7 -L994

í 54.438,07

1,.1"69 , - -
2 .825 ,31
1.990,--
7 .623, --

14.600,--
7.837,72

700, - -
Í 9a.183,l-0

Í 2LO, --
1_26,--

26.070,39
50.000,--

7 .87L,06
6.90s,5s

Í 9a.183,10

begroting
L993-1,994

í L3.000, -
2.430, -
4.000,-
r_.188, -

20 .61,8 , -
750, -
300, -

1.000,-

620, -

2.7L2, -
Í 26.000, -

3L-7 -L993

Í L2.983,82

1,0.92O,--
11. 853, 04
1.530,--

5 .430, 34
1,.400,--

í 44 .7,27 , 20

f 315, --
1,O.394,22

5.000,--
16.633, o5

7 .87L,06
3 .923 ,87

í 44 .7,27 , 20

FINATiICIEEI. VERSIÀG 1992

TNKOMSTEN :

verenigingsbij drage
gymnastiek
badminton
honkbal
korfbal

kontributies
inkasso
rente
akties
autom. ink. aktie
diversen
Loename bezit,ting
afname jubileumres.
afname STK reserve

UITGAVEN :

Hazenkamper
sekr. - adm.
automatisering
kantoorartikelen
porto - te1.
vergaderingen
representatie
NSR-KvK-verzekering
jubileum
diversen
af schrij ving bezittingen
voordelig saldo

1993

fin. verslag
L993 - 1,994

f LL.43O, --
2.430, --
3.050,--
1. 170, - -

í L8.090, --
832,--
100 __

893 , L4
5.074,82

Í 25.088,96

fin. verslag
L992 - L993

Í L2.l_50, --
2.790,--
2.785,--
1 1'7^ __

-----*-:-l_l-fl.L
í L8.895, --

1.24L, - -
397,20

L .342 ,7L
4 .49].,2g

327 ,50

1.349 , - -
2 .61,0 , 61,
4.70L,41,

f 35 .345 ,7L

f L2.041,60
5 . 085, 53
4.755,28
2.L53,36
L.826,60

213, 05
L .845 , 69

704,69
6.708,--

].L,9L

t0 . 734, 58
6.0L9,26

899, 33
849 ,78

l_.530,30
118,60
742 ,58
4L2 ,7 5

1_3 . 000, -
6.000,-
2.500,-

1.700,-
100, -

1.300, -
900, -

500, -7OO,--
2 .98L ,7 I

í 25.088,95 í 25.000, - í 35.345,7L



S.V. DE IJAZENKAMP HOOFDBESTUT]R
Financieel verslag over de periode 1-8-1993 E/m 3L-7-1994

Toelichtinq op de balans

TE ONTVANGEN
kruisposten kl-ubhuis lrlinkelsteeg koelcel

gebruikers heffing

kruisposten badminton lening
subsidie 1993

kruisposten klubhuis Drieskensacker
ZGN
te} mei - juni

verenj-gingsbijdrage gynmastiek en turnen
rest,itutie badminton
honk- en softbal

zalen en vel-den badminton

salarissen vooruitbetaalde BVG
gymnastiek en turnen

TE BETALEN
kruisposten aan gymnastiek en

subsidie
subsidie

vooruit ontvangen
ll ll

nog te ontvangen

Eurnen
L992
L993
reJ-nr-gangsr.
gebr. heffing

zGN juli

Í 7.050,--
-/- r4q --tz

í 800, --
458,28

í 786, --
5, --

Í L.730,--
-/- 21_0,--

260,--

Í l_.550,--
1.175,3L

Í ].0.367 , --
LL.682,--

]-o5 ,75
249, --

-/- tos,--

í 2 .L78 ,42
98 ,87

oo? _ _
JJ, ,

489,--

6.705,--

341, ,72

79t,--
7 .837 ,72

1.780,--

7.497,--

2 .825 ,31

í 21.698,75

3.772 t29

troo 2tr
------------!!-!È

26.070,39

Í
Í

Í
Í

kruisposten aan honk- en softbal
aan gemeente energie l-993

te1 nota kl-ubhuis
subsidie 1993

vooruit ontvangen gebr. heffing

kruisposten aan korfbal- subsidie l-993

í
f
Í
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S.V. DE HAZENKAMP SEKTIE BADMINTON
Financieel verslag over de periode 1-8-1993 L/m 3L-7-L994

BÀLÀIIS per:

Sal-do
Noq te ontvangen:
donaties
resLitutie verenigingsbi j drage
subsidie
subsidie toernooien
wedstrijden, toernooien
diversen
vermogen (negatief)

nog te betalen:
vooruitbetaaf de kontri-butie
verenigingsbij drage
bondslasten
zaLen
hoofdbestuur

FINA}iICIEEL VERSI.ÀG 1993

INKOMSTEN :

kontributies
donaties
inschrij fgelden
int.roducé's
restitutie l-eiderslasten
rente
subsidie
subsidie toernooien
akties
lening hoofdbestuur
diversen
verlies

3L-7 -L994

1. s56,50

180, - -
6. r_00,50
7 .837 , --

31-7-1993

1. 085, 32

55, --
421, ,20
584 ,72
440,--
150, - -

2.567 ,26
5.313, 50

20,--
150, --
343, 50

4.800,--7 .497 , --
340, --

7.837,-- í 5.313,50

t994

fin. verslag
1_993 - 1,994

í 22.630, --
226 ,50
330, - -
20,--

L6,LL
460,--

6L8 ,84
l_. 000, - -

begroting
L993 -t994

f 24.475, -
1,75, -
500, -

fin. verslag
L992 - L993

Í 25 .855, 50
L60, --
270,--

50, --
647,75
L4,50

584 ,72
44O,--
260,--

1Lg,--

í 4 .38L,99

1_3 .490, 55
L .96O , 57

262 ,50

2.790,--
2 .658 , 40

20,--
3 . 516, 55

í 29.080,57

100, -
7OO, -

200, -

í 25 .30A,45 Í 26.150, - í 29.080,57

UITGAVEN :

leiding
onkosten leiding
zalert
bondslasten
sekretariaat - administatie
porto - telefoon - kantoorart.
representatie, vergaderingen
verenigingsbij drage
wedstrijden en toernooien
kosten akties
af lossing hoofdbestuur
diversen
resultaat

Í 3.105,--

15.078,--
4 .445 ,99

L00, - -
L77,40

50, --
2.640,--
2.033,35

25O,--
660,--
294 ,95

3.s33,24
í 25.301,45

4.200,

13 . 500,
2.200,

l-00,
L60,

2 .430 ,
2.OOO,

910,
550,

í 26.150, -



S.V. DE HAZENKAMP
Financieel verslag over de

BÀtA}iIS per:

Sal-do
Noq te ontvangen:
redacti-e
materiaal
diversen

noq te betalen:
diversen
vooruit ontvangen
vermog'en

SEKTIE KORFBAL
periode 1-8-1993 E/m 3L-7-1994

3L-7 -1994

Í 3 .699 ,95

100, - -
750,--

5.490,08
Í 10.040,03

2 .663 ,30
298 ,60

7 .078,13
l_0 . 040, 03

begroting
1993 -4994

Í a2.720, -
4LO, -

6 .293, -
L.25O, -

,tr _

40O, -

f 2L.208 , -

31-7 -1993

2 .435 ,85

100, - -
750, --

4.875,85
8. l_51,70

L .654 ,20
tra _ _

5.455,50

==3=13113

fin. verslag
L992 - L993

í L3.297 , --
445 ,20
90,--

6.26L, --
1.955,--

39,75
571, ,65

860, - -
Í 23.519,60

FINÀIiICIEEI, VERSI,ÀG

INKOMSTEN :

kontributies
donaties
inschrij fgelden
oud-papier
overige akties
rente
subsidie
kopieer apparaat
diversen

L993 - L994

fin. verslag
1-993 - 1994

Í L4'11:o','o

220,--
7.242,--
3 .425 ,35

L2 ,7O
598, 93

3.000, --

t zg:tlt?fr
UTTGAVEN :

leiding
zal.en
welden
verenigingsbij drage
bondslasten
reiskosten
sekretariaat - administat,ie
porto - telefoon - kantoorart.
vergaderingen
kosten akties
j eugd
kamp
materiaal
Hazenpeper
kopieer apparaat
propaganda
representatie
afdracht aan cfubhuis
diversen
resultaat

Í 2OO, --
3 .824, --
2.687 ,22
1.300, --
6.580,59
a lao __z. r tJ,

155, 50
270,--
238 ,25

L.767,,77
L .421,, - -

507 , --
2 .730 ,20

958, 5L
3.000, --

233,9L
trn _-

316, 50
111, --
622 ,63

í 29.747,a8

1.800,-
4.000,-
2.720, -
1.358,-
5.500, -
2.350, -

20O, -
27O, -
2OO, -
600, -
500, -
L00, -
350, -
750, -

100, -
25O, -
l_50, -

Í 1.800,--
3.940, --
2.986,35
L.1_7O, --
5 . 955, 33
2.380,--

185, 10
280, --
181, 50
826, --
963 ,40
2]-5, --
449 ,50
590, - -

133,20
328 ,6O
265 ,25

4 ,95
865 ,42

í 23.519,50f 2L.208 , -





SPORTVERENIGING

-DE HAZE]IKATP'
NIJMEGEN

Y
DB EÀZEI{XAI.IP BOITK-BN SOIITBÀI,

BÀIÀrlS 1993

BAI.ÀI|S
31-Dec-93

ÀCTIVA
VLOTTENDE ACTÍV'À

VOORRADEN

Materiaal
VORDERINGEN
Debiteuren
Dub.debiteuren
Rek.courant clubhuis
Rek.courant sponsorcie
LIQUIDE MIDDELEN
KaE
Bank
Postbank
Tuesenrekening

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen
Ííinet

VOORZIENINGEN
Jeugdpot

SCHULDEN
Rek.courant clubhuis
Lening hoofdbestuur
Crediteuren

overige gchulden

LO,567 .26 7 r576.69

2, 000. 00

144. 50
0. 00

487.0s
5, 352 .03

17.55
1, 533 . 43

487. 60
44s. OO

BÀIÀIIS
31-Dec-92

2,000.00

2,786.99
L,406.25

ls.35
L,L24.22

243.88

-L5,372.84
3,239.80

s20.00

0. 00
18, 000.00

3 ,654.L4

s26.L6

-L5 r3?2.84

0.00

892.15

2t,678.58

378.80

LO,567 .26 7 r576.69



DE EÀZBITKA}IP
VERI,IBS- EII

EONN-EIT SOETBAL
rart{sT REKÍIIII{C 1993

INKOMSTEN
Contrtbuties
Reclame/ePonsoring
Clubhuie
Akties
Donaties
Subsidies
Diveree
Verliee

UITGAVEN
Zaalhuur
Veldhuur
Huisveetingskosten
Coachkosten
BondElagten
Bijdrage HazenkamP
Materl-alen
Kleding
Reiekoeten
Algemene koEten
I{edetr i J den/Toernoo ien
líinet

TOELICHTING

Àlrties
Rormelmarkt
Jan vd Vegte Memorial
Toernoolen

Al.grene kostea
Rente
Repreaentatle
Kantoorkoeten

Alg@Ds o1Èrengaten
InechrlJvlng
overJ.g

REKErtINC
1993

38, 487 . 54
6, 320.03
5 r 000.00

t5 ,472.56
2,090.00
L,141.94
1, 944. 50

REKET{ING
1992

43 ,732.4L
924.80

5 r 0o0.00
2,879 .2O

536. 70
1, 371.05

656.02
3 tLsJ..77

BEGRGIIIT{G
1993

51, 500. 0o
7,000.00
5,000. oo
4, 000 . 00

7O ,456.57

2,9t3.25
3 r 805.00
4,245.37
6, 649 . 60
8,272.O2
2,785.00

13, 306. 91
4 1506.L7

10, 860. 58
3,016. 69
6, 856. 18
3,239.80

58,251.95 67r500.00

5,804.00
3, 666.00
5, 107.03
8, 390. 69
6,2O4.88

-6s.00
9 ,22O.67

LO,764.7L
7 ,739.45
Lr419.52

6, 000. o0
4, 400.00
2 r 000.00

10, 000. o0
10, 000. 00
4,0o0. o0
7, 500.00

12,000.00
8,000.00
3 r 0oo. 00

600.00

7O,456.57 58,251.95 67,500.00

2,624.5O
5, 437.31
7,ALO.75

L5 ,472.56

-90.04
81.25

3 r 025.48

3,016. 69

300.00
1, 644. 50

1, 944. 50



EAZENTÀUP XÀITTIIÍB
BÀI,NTS 1993

ÀCTIVA
Gebouw
Inventarie

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad
Diversen
VORDERINGEN
Debiteuren
Rek.courant eektie
overige vorderingen
LIQUIDE MIDDELEN
KAE
Bank
Postbank
SNS-renterekening

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen
Afname eigen vermogen

VOORZTENINGEN
onderhoud

SCET'LDEN
Hlpotheek
Stichting Levenemorgen
overLge schulden
Rek.courant gektie
Te verr b.t.w.

BAI.ATÍS BÀIÀNS
31-Dec-93 31-Dec-92

12O,000.00 120,00o.00
800.0o 1,161.00

2 r28O.43
2s3.24

s11.89
o. 00

375.00

23L.23
L,552.3O

972.60
L,449 .L6

3, 528. 00

892. 15
317.86

t34.79
5,925.64
1, 784. 35
L,6L2.98

L28,425.85 135,355.77

49,33L.96
-1,587.7L

15,3O8.03

52,779.57
10, 000. 0o
1,936.24

487. Os
170.71

49,331.96

15,852.28

56,342.28
10,0oo. oo

3 r 830.25
o

L2A,425.85 135r356.77



DE EAZEITKAI.IP KàITTIITB
\IERLIBS- BT WII{ST REXETTII|G 1993

INKO!,tSTEN
Verkopen
Inkootrx*aarde

Bruto-winst
Flipperkaet
ontvangen rente
Verlies

UITGAVEN
Exploitatiekogten
Betaalde rente
Afschrijvingen
Activiteiten
Afdracht eektie

TOELICHTING

voorraad OL/O1/93
Inkopen

Verkopen
voorraad 3LlL2/93

Bruto-winEt 1993

REXEITIT{G REXEITII|G
1993 t992

4t,232.2O
-26,522.96

L4 t709 .24 17, 139. 10
50.00 L62.59

420.6L 340.72
L,587.7L 3,321.38

L6,767.56 20,963.i9

7, 550.81
3, 508. 10

0.00
708. 65

5, 000.00

8,84L.22
5,233.54
1,889 . 03

5 r 000. oo

L6,767.56 20,963.79

3, 528.00
22,994.96

26,522.96

4L,232.2O

L4,709.24

38,95L.77
2,28O.43



WOTTENDE ACTIVÀ
VORDERINGEN
Debiteuren
LI9UIDE MTDDELEN
Kas
Bank

SCHULDEN

Crediteuren
Rek.courant sektie

REST'LTÀAT 1993

Rekening courant eektie
Afdrachten 1993 aan eektle
ontvangen door eektie

VÍaarvan:
Jan van de VegÈe Memorlal
PenuttoernooL

Netto regultaat

EAZEI|KÀI.IP SPOTTSORq»T}IISSIE
BÀÍ,AI|§ 1993

BÀIÀtrS
1993

2 ,2OO.OO

1,643 .t3
1, 523. 15

5 ,366.28

L4.25
5, 352 . 03

5 r366.28

5 r 352.03
9, 186.00

300.00

14, 838.03

-6, 450. 00
-2 r 068.00

6, 320. 03

DE



SPOBTVERENIGING

,DE HÀZENI(ANP'
NI.IMEGENGJY EÀZE!ÍXÀT.IP GEooITSOLIDBBI,

BÀI.AI{S 1993

ACTIVÀ
Gebouw
fnventarie

VIOITENDE ACTIVÀ
Voorraad materiaal
Voorraad kantine
Dlversen
VORDERTNGEN

Debiteuren
Contributiee
Overige vorderingen
LIQUIDE MIDDELEN
NTE
Bank
Poetbank
SNS-renterekening

EIGEN VERMOGEN

ELgen vermogen
IÍinEt

VOORZIENINGEN
Jeugdpot
Onderhoud

SCHULDEN
Hypotheek
Stichting Levenamorgen
Lening hoofdbestuur
Crediteuren
Overige schulden

BAI.ANS
31-Dec-93

120,000.0o
800.00

2,000.00
2 ,28O.43

2s3.24

2,856.39
445. OO

37s.00

1,892 .01
4,7Og.gg
Lr460.2O
1,449.76

138, 52O. 31

33,959. 12
1, 652.09

520.00
15, 308.03

52,779.57
10, 000. 00
18, 000. 00
3, 668. 39
2, 633.11

138, 520. 31



I'E EÀZHINÀI{P
\IERLIES- EIÍ wllt§T REf,nlItÍC 1993

TNKOMSTEN

Bruto-winst
Flipperkast
Ontvangen rente
Verlies

UITGA\IEN
ExploitatLekosten
Betaalde rente
Af schrijvJ.ngen
Activiteiten
Afdracht sektie

REKHTIIfE
1993

L4 r709 .24
s0.00

420.6t
1,597.7L

REIEIIIltc
L992

17, 139 . 10
L62.59
340.72

3,321. 38

L6 t767 .56

7, 55O. 81
3, 509. 10

0.00
708. 65

5,000.00

20,963.79

8,84t.22
5,233.54
1,889.03

5,000. 00

L6,767 .56 20,963.79


