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Algemecn
De situatie is het afgelopen seizoen stabiel te noemen. Ondanls de accommodatie-problemen
hebben de wedsrijden, zowel voor de jeugd als voor de senioren, zonder noemenswaardige
problemen doorgang kunnen vinden. Trainingen worden vooral door de jeugd goed bezocht.

Accommodatle
Aan het begin van het seizoen btijkt dat zowel hockey als wij gegroeid zijn. Dit heeft tot gevolg
dat we nog sporadisch gebruik kunrrcn maken van het kunstgrasveld. In de tweede helft veld
hebben alle hainingen en wedstrijden op het grasveld plaatsgevonden. Omdat wij deze situatie aan
hebben zien komen is er tijdens het zaalseizoen overleg geweest, zowel met de hockeyvereniging
als met de gemeente. De gemeente heeft zijn goedkeuring gegeven aan het bespeelbaar maken van
het grasveld, het bouwen van kleedkamers en het omheinen van onze accommodatie.

Ledenaantal
Het ledenaantal btijft groeien. De grootste groei zit bij de jeugd" Na een grote groei van het aantal
meisjes aan het begin van het seizoen zijn we met 2 C meisjesteams tijdens de zaalcompetitie in de
afdeling Nieuw-Zuid gaan spelen. Ook het aantal niet-spelende leden neemt toe.

Financiën
Zoals gebruikelijk zijn er weinig financiële problemen, hoewel we nog steeds afhankelijk zijn van
acties en het ophalen van oud-papier. De in- en uitgaven blijven in de buurt van de begroting.

Propoganda
Dit seizoen zijn we wederom actief geweest bij het "Lindenholt Sportief' gebeuren. We hebben
een aÍlntal maal met een artikel in de 'Brug' gestaan en twee jeugdleden zijn geïnterviewd door
radio Gelderland.
Aan het eind van dit seizoen organiseren we het Gelders schoolkorftoernooi van de afdeling Oost.

Prestaties
De eerste helft veld heeft een aantal kampioenen bij de jeugd opgeleverd, zoals de G en Fjes.
Bovendien werd het gemengde C-team voor de laatste keer in de C poule kampioen. Hierna is dit
team in de B poule gaan spelen, wat erg wennen is. Met 2 C-meisjesteams zijn we in de afdeling
Nieuw-Zuid gaan spelen, wat als zeer prettig wordt ervaren.
In de tweede helft veld zijn de G al kampioen evenals het tweede seniorenteam. De CM3 en de F-
jes kunnen nog kampioen worden. Het eerste team staat in hun poule op een derde plaats. Het
derde team heeft op een plezierige manier zijn wedstrijden gespeeld, maar staat helaas onderaan.
De junioren, zowel Al als 2, eindigen onder in de middenmoot.

Verwachting
In het nieuwe seizoen hebben we een eigen accommodatie met een eigen veld, waar twee
korfbalvelden uitgelegd kunnen worden, en eigen kleedkamers. Bovendien hebben we een
omheining langs de gehele accommodatie.
Gezien de groei van het Íuntal leden gaan we waarschijnlijk weer met meerdere gemengde teams
spelen in de jeugdcompetitie.
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De personele bezettino
Na de algemene ledenvergadering in mei 1995 bestond de TC uit Tonnie, Els,
Marianne, Manuela en Wim de J. Halverwege het seizoen heeft Manuela zich
wegens privé omstandigheden teruggetrokken uit de TC. Wel bleef zij teamleidster
van Senioren 2. Opmerkelijk is verder het feit dat Tonnie na vele jaren gestopt is met
het wedstrijdsecretariaat. Ze vond datze het lang genoeg had gedaan. Het
wedstrijdsecretariaat is intussen overgedragen aan Ben. Ben gaf er de voorkeur aan
om niet in de TC zitting te nemen, zodat na Manuela's vertrek de TC nog steeds op
zoek is naar een vijfde persoon, bij voorkeur uit het Senioren 2. Tot nu toe heeft zich
nog niemand uit het tweede team gemeld. Eric treedt voorlopig op als contact-
persoon met de TC. Yuri heeft zich tot nu toe als enige gemeld voor het TC-werk. De
vier zittende TC-leden stellen zich voor volgend seizoen herkiesbaar.

Het afoelooen seizoen
De zittende TC heeft geprobeerd de lijn van het afgelopen seizoen voort te zetten.
Er werd regelmatiger vergaderd, afspraken werden duidelijk op papier gezet, er is
een begin gemaakt met een "beleidsplan". Het TC-beleid en de TC-beslissingen
werden duidelijker via de Hazenpeper naar de leden toe uitgedragen. Hopelijk lukt
het ook volgend seizoen meer continuiïeit en vastigheid te brengen in het werk van
de TC. ln ieder geval kan gesteld worden dat het afgelopen seizoen voor een kleine
vereniging als de Hazenkamp een goed seizoen was. Er was namelijk korfbal
mogelijk op alle "niveau's" zowel bij de senioren als bij de junioren. Senioren 1 en
Junioren A1 waren enigszins prestatiegericht. Trainingsopkomst, korfbalkwaliteit en
inzet waren o.a. selectiecriteria. Er mocht ook zogenaamd tractisch gewisseld
worden, iets wat in de praktijk eigenlijk niet is voorgekomen. Senioren 3 en Junioren
A2 speelden meer recreatief. Ondanks de grote nederlagen speelden de meesten
met plezier de wedstrijden. Senioren 2 was qua wedstrijd mentaliteit prestatiegericht,
qua trai ni ngsopkomst recreatief.

De trainers
Wat betreft de trainers liep het het afgelopen seizoen volgens plan. Jan Wielink
trainde, af en toe bijgestaan door Wim de J., op vrijdag zowel Junioren A1 en A2
als Senioren 1 en 2. Tonnie trainde Senioren 3, de niet-spelende leden en de
nieuwe leden. Tijdens het veldseizoen trainde Wim de J. de junioren op dinsdag.
Wat betreft het volgend seizoen is nog niet alles rond. Tonnie heeft toegezegd door
te gaan met haar trainingsgroep. Jan Wielink zou volgend seizoen wel door willen
gaan met een gemotiveerde ploeg. Met name wil hij geen ongemotiveerde junioren
trainen. De TC zoekt nog naar een passende oplossing. Een mogelijkheid is bijvoor-
beeld om alleen gemotiveerde spelers toe te laten tot de training en die dan
bovendien ook nog eens op z'n minst bijvoorbeeld 2 op 3 trainingen aanwezig
moeten zijn. Alleen op die manier valt er wat bij te leren als team of als vak. De TC
vindt het jammer dat er door de spelende leden niet optimaal gebruik is gemaakt van
de trainingen. Hopelijk geeft de aanstormende jeugd een duw in de goede richting.
De trainingsmentaliteit lijkt daar heel wat beter.

Ze ommezijde



De resultaten
Senioren í werd afgelopen seizoen enigszins verjongd. Vooral het opdoen van
ervaring was belangrijk. De prestaties waren zowel in de zaal als op het veld net
ietsje minder dan vorig jaar. Doordat Lea wegens een zwangerschap wegviel, werd
nog duidelijker dat er bij de Hazenkamp een sterk te kort is aan l«,valitief sterke
dames. Er werd opnieuw een beroep gedaan op Tonnie.
Senioren 2 zorgde op het veld voor een verrassing door opnieuw kampioen te
worden. ln de zaal eindigde men bovenin. Eric heeft te kennen gegeven dat het
team in dezelfde samenstelling volgend jaar door wil gaan.
Senioren 3 kreeg iets meer vastigheid en waarschijnlijk komen er volgende jaar nog
een paar spelers bij. Het plezier blijft voorop staan, maar het is te hopen dat de
nederlagen toch wat kleiner worden.
Junioren Al had een moeilijke seizoenstart. Vier "betere" junioren waren namelijk bij
de senioren ingedeeld. Jolanda, Ron en Martijn bedankten bovendien tijdelijk. Pas
halverwege het zaalseizoen kwam het team wat opgang en werd er beter gekorfbald.
Doordat een deel van de groep te speels is, blijven de resultaten misschien wat
tegenvallen. Uniek blijft het natuurlijk dat een relatief kleine vereniging zo ruim in zijn
junioren zit. Omdat er volgend seizoen veel junioren senior worden, hebben we
volgend jaar waarschijnlijk weer één juniorenteam. Marianne en Wim de J. waren de
coaches.
Junioren 2 bestond voor het grootste gedeelte uit wat minder fanatieke junioren. Ook
dit jaar volgde helaas grote nederlagen maar in dit team heeft de gezelligheid er niet
onder geleden. Richard was de coach.

ln de toekomst
We moeten blijven proberen om bij de senioren op z'n minst met 3 teams te blijven
spelen, zodat er bij de Hazenkamp op "alle" niveau's gekorfbald kan worden.
Volgend seizoen lukt dat zeker, misschien komen er zelfs 4 seniorenteams.
Van het eerste team mag verwacht worden dat het enigszins prestatiegericht speelt,
op manier zoals dat nu past bij een kleine club als de Hazenkamp. Korfbalkwaliteit,
trainingsopkomst, inzet en motivatie zijn de selectie criteria. Hopelijk is een verdere
verjonging in de toekomst mogelijk.
Het trainingsbezoek moet verder gestimuleerd worden. De TC hoopt dat in de
toekomst een trainer/coach haalbaar is, wat zeker voor een verjongd eerste team
belangrijk is.
ln samenwerking met Ben (het wedstrijdsecretariaal) zal de TC een nieuwe regeling
opstellen voor het gebruik van de spelerskaarten, het afbellen, het aanwijzen van
reserves etc.
Qua materiaal valt er nog veel te verbeteren. Hopelijk vinden we komend seizoen
die lang verwachte materialen-man/vrouw.
Gelukkig blijft de vereniging groeien. Bovendien komen er een eigen veld,
kleedkamers en misschien wel verlichting aan. Als de groei bij de jeugd verder
doorzet, zullen veel van bovenstaande wensen uiteindelijk gerealiseerd kunnen
worden. Hopelijk lukt het de TC om ook volgend seizoen voor een stukje continuiïeit
en stimulatie te zorgen.

Nijmegen, mei 1996 Wim de J. namens de TC (Marianne, Els, Tonnie, Wim)
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De JTC is in het leven geroepen dd 20 september 1995

In de JTC zitten Ger, Els en Tonnie.
Het was nodig, omdat dit seizoen 5 jeugdploegen moesten komen. We hadden toen n.l.
24 meisjes en 8 jongens. We zijn gestart met I G-ploeg (4 kinderen) 1 meisje en 3
jongens, 1 F-ploeg (4 kinderen) 2 meisjes en 2 jongens. 2 meisjes ploegen. 8 meisjes per
ploeg. Hier hadden we veel problemen mee om ze in Zuid te laten spelen bij de dames-
competitie. I C-ploeg 4 meisjes en 3 jongens. Er kwam gauw een jongen bij zodat we een

volledig gemende ploeg aan konden geven.

Het ging wel tijdens de eerste helft veld. Voor het gemengde C-ploeg was het winnen
geblazen en die zijn dus op het veld kampioen geworden. De F-ploeg en G-ploeg zijn ook
kampioen geworden. De meisjes ploegen hebben een hele competitie het seizoen door.Dus
die moesten 2e helft veld ook nog hun competitie af te maken.

In de zaal competitie werd de C-ploeg B-ploeg en moesten goed hun best doen om het

verlies zo laa;g mogelijk te houden. Ze hebben echt hun best gedaan. De andere ploegen is
het ook niet gelukÍ om kampioen te worden, maar dat is niet zo eÍ9, ze hebben fijn
gespeeld.

We hebben een beleid gemaakt om iedereen duidelijk te maken waÀÍ ze zich aan te
houden hebben en duidelijk te maken wat wij willen van de teams.

We hebben een bijeenkomst gehouden met de trainers/sters en coaches om te weten wat
er bij hun leeft en ook wat wij van ze willen.

2e helft veld: de F-ploeg en G-ploeg (aangevuld met nieuwe kinderen) ztjn weer kampi-
oen geworden de jongste meisjes ploeg kan misschien ook kampioen worden maar dat
weten we op dit moment nog niet.

Er gaan verschillende kinderen af, maar er komen ook weer nieuwe bij.
Vooral jongens zijn erbij gekomen zodat we volgend seizoen met meer gemende teams

kunnen spellen dan dit seizoen.

Ons streven was de 5 ploegen te behouden en ze wat gerichter training te geven en de

coaches te begeleiden. Dat is nog niet helemaal gelukt, maar dit is het eerste seizoen dat
we een JTC hebben.

Volgend seizoen hopen we het beter aan te pakken.

Namens de JTC,

Tonnie Tobé



§.ti. I)E }IÀZE}IKÀUP flOOTI)BESTUUR Igq\/1qg,.
Financieel verslag over de ueriode 1-i:í5'Ëlí"lf_f_gr

I 118 I 199í)

ba I ans i/n ii-?-96 3i. ?.95 l/m 31-7-95 31.7.95

saldo geldmirideien

kru i spos ten

kruisposten Gynnas t i eli

krursnosten (orfbai
kruisposlen [orfbai clubh
kruisposten IIorkbai
kruisposten Ílonkbal clr.ibh

knrisposten Baduintorr

beziltrrgen
Iiorrkhai lerinq

ve rm0gen

§T[ reservering

Clubblad

{,000,0i i1.145.94
?,8?1.06 1,8?1.06

1,i)00,00 1 ,000.00

83.i31.05

211 .61

-42,3i2.64

783.25

564.00
-45C, 92

-3?,621.34

i 59,1 56,96

-22,050.21

282.00

798.00

3.548.25
-142.438,00

9,420.00

4,97".A1 g,ï1?.00

100.00 100.00

1.800.cc 11.200.00

12,8?1.0t 20.01?.00

_ MÀIiCIEEI VEfl§tÀG 1995-i996

IIII(Otí§?EN

Íirr.versiaq begroting fin.versiag
t/n li-?-96 95196 94/95 UÏTGÀVEil

13,811.0i 20,01?.$0

iin.',rersllu becrr;lirig Íin.,rerslag
rln 11-?-96 95!9i) 94/95

vereniglngsbi jriraqe
gynna s tieh
badn: n ton' 
h orrkba i
kcr fba l

ion lributie
r nka sso

ren te

akires
afname §TI( rÈserye
cl ubbl ad

lvefgè

q 1I0
oiro pius rek
giro ster rek

':iro kaprlaalrek

saldo oeldoiddeiel

? ,200.00
I 1E11 1r

i,800.00
B 10.00

l ,200.00

i.350.00
1,800.00

B 30.0c

2,462.33

i,1qt.4e
fril.'02

5,5?9. B0

448.66

2,889.83

1 ,06?.1 0

665.i3
685.81

225.65

10,535.i0
-7,145.93

it'l .:!

0,i19.2'o
1,,4í:3,2'l

i,355.43
1 ,445.60

i90.25
219.10

600.00

559. 38

4,2{0.29

11.180.00

696.00

146.00

2,069 .25

5.657.00

235.00

32.10

11,180.í)Í)

225.0A

2,056.26

{,946.05

tr jubbi ad

akli,,s
girc irosterr

sekr. adn.

automati serinq
ranloorarlikelen
norlo - tel.
vergadenngen

represenlatie
|'l$R - I(vt - verzekenng
afschr, bezittingen
d I versen

afboekilo Badminton

saiio

20.215.65 ,00 18,922.31 20 ,21\.6. .00 i8.922.31

t/m 31-l-96 31.?.95

3 , 7 31 . 05 1,t1 ,112 .13
80,000,00 44,124.47

2,660.36

83,731.05 i59,156.96



I

i

I

i.;. :jI i]ÀIt]i(ÀHi it0cFDBESTUUA t9s5i19q6
fu,arir:is,.j verstic over de neriode i-8-95 iln li-7-9í

L_r r:cn.,c' iD 211,61

1,1 1 ,t) i

cvmn,tsi: ekl(rUlS!r)SiÉr^

sriLs tiir

-.t -,-.

leiskcsi::'
zaalhrur
}^;
IIta,r'
it u'.,it

li,,

-25 ,266.00

-13.404,?0

14,535.60

554.5:

,tv t | , )

:llrl'!

:tr.u

i o',t

}\0RFiÀ.

tJii.l SÍi.;:: i Èr:

-qr:l;r,'ili
r,JLrí{
'r:l 

iri itrl's'-",
,,.rr.11 ^r.,. !,t:t.ii_-:!) )

zaliliririi'lt

iiUfili;lil !,iriLqi,
':" ll liln':i3Il

';zy7ti;tr', "

L .; r

ti r"iLr ,li

ï0li(BÀi, iiluisfi,si
e:rhci rir r,,i ir, ,n - '

I er,rirrc varr l: i
irtutspos';ei

Cirt++ . - '--
zaleniveidel

CIUflIll]IS llí)}1I(BÀi,

rentlg':eUeelti
aanI(,1ileI

t!a teu aa l
btr
v0or s ch0 i
krursnoster:
krur snos t eir

leges
d r verse

-95?.0I]

r1.1öi.rLl

/.:ltr. llli

814.00

-\i,: t..1,1

in!,.il.l

-3r,621.14

J!1 10

11.1.:11

--rl ,011 . ru

1,800.0t)

l55.lf1

4,0{4,50
- : iIo 0[

t rU 1 SD0S i ell

-1i0,000.00

?26,293.31

32,256.66
-t?,500.00

5,100.0()

240.00

i,30u.öu
-!.,,t!,.i.i

-6C.424.88
;n ,'r, 00



§V De flazenkaÀD sektie Gynnastiek & T'rrnen
Financieei verslao over de !eri0de 1-8-95 t/n 31-?-96

912411996

balans 31-?-95 31-7-95

saldo geidniddelen -8,1'12.62 -24,043.04

ledenadn 2,025.30 2,511.13

nB 42,312.64 23,189.0i

vern09 en

reserverirg PGR

res. scbolinq personeei

res. PR + openirg hal

[}IGB

TPT

harg

d lversen

C:.vgrsen

celi,r

ïerlogen

31-?-95 3i-?-95

17,581.42 33,009.6;

6.000.00 5,000.00

10,000.00

5,00í).00

23 ,000.00 ? ,599.90

750.00 812.51

1,2.q5.42 7i5.91

2.915.51 5,178.60

0eu sub

topsport
nto kontr
ITGB PGR

TPT

§ponsoring

di ver sen

lctael cniv

35,565.32

1.581.00

{,665.00
11,900.00

10.000,00

2,834.09

1,?23.40

15,815.00

26.500.00

3,345.ï5
5,000.00

i,{12.50

66.545.{1 53,916.65 66,545.41 53,916.65

ontvangsten

kontr
rnschr.qeid
dona ti e

ge[. su§

iopsport sub

rente
TPT

sponsuÍng
div aktias
[]rGB PCfl

oynnastrrda
Kanp

kiedrrg
loten
diversen

31-?-96

154,371,{i 1,l2,0C0 163,?59.']5

{,722.50 5,000 5,010.00

1 ,265.50 i ,000 i ,01,7 .50

8,685.00 8,000 15,8ï5.0C

4,3,]5.00 9,000 15,000,00

389.63 ?6E.35

23,965.80 10,000 10.5i?.50

11.102.00 10,000 i1,500.ic
6.398.00 10.000 8.,1E9.50

18,685.r0
-23 5.00 2? ,9?6.00

4,105.C1 6,t25.C0
1,7{?.50

ii,c00.30
3.601.?5 5.0l]0 ?,348.05

234.195.10 230.100 303.i6;.15

Jr-j-JC i.i-;-:1

begrot ing

95196 9{/95 uitgaven

begroiing
95i96 9{/95

i1?,500 125,321 .6i
5,000 1 ,521 .35

44,00c {5,000.0c
2i .500 2 3,028.95

?,000 ?.:00.00

ó,000 6,i8{.i0
2 , 500 2,208.45

2,365.51

1.50C i,9?8.i5
3,500 3.i?0.34
6,000 r,i5{.i5

r.00b.02
itlt'Jt) rt'Joi'J'

4.t00 !.{18.35
2,500 2.{08.09

llJt/ :') i .\ö
1. ^^. ^liu, iu0.ui
L096.ó0
r ^^^ /lJ,IUU i,til ,0)
: I"l'l 'la

I ' th 1/

1.000 -:,{1{.í1

31-7 -96

saiaris 59, {98.27

div kosten leidirq {1,288,65

hiiur pioegstraat 44,0C0.C0

huur zalel 22,428.15

ver.bijiir 8,280.00

boncslrsrer i,1i2.,1
seci 2.209.3i

-00rto/le1 2.,106.i{

r*presen:.itie 2,54i.i"'
rerskoscer 2,535. i)C

r+isirild+n ?,,!30.i2
ev?reneniÈ! 2,186.?5

rei: ane 82.35

ipi 10,?39.91

oalenaai 2,051.55

'eugdconnrssre 359.50

gyrnastraoa 1,360.60

karr 5.926.6 i
c:',1'lbcekr+ 3,3,19. ó0

2,882.33
-425.25

234,{95.i0

q 1rc
': t ic :en le rek
g1r0 teeuireJ(
§!{S I { rrd
§ ll§

ias
kas liÍ
las iN
krurslosIen

saiio geldmtddeien

rc hai
rc ha1

I 1 , i.1il.:tJ

.lö
4i,350.88

1t\ a1
lNL,bJ

1{3.91
-: 0;1 il

1.260.{5
'lÍ\1 a(

0 114 lt

'l!
10,occ.,13

',4:1 1C

0'lt (11

'Je:rcgen i1-l-95
,ioiaiie schcirng personeel
,iol:c:e ?fl en cpening lai

-rU,UlrU.'l.r
-i,UuU.tJU

ri! 1:95i96

-ir-ii-Y0

53,012.83 ?2,011.56
-{6.114.60 -46,11{.í0
-i5,5?0.85

'! qrL1



§ti De llazenkanp Turnhal 95/96

Pinancieel verslag over de periode 1-8-95 l/n 31-7-96

ba I ans

,1C sektie
be zi t tingen
inves ter inq

zaalhuur n.t.o.
ver z

zaa thuur
!ru0!l

di versen

on tvang s ten

verhuur extein
'ierhuur intern
d i versen

3i-'7-96 31-,I-95

61,785.45 {5,114.50

20,290.00 14,490.00

{1,000.00 41,000.00

2,?00.00

1,{?3.,15

124.549.20 10{,304.60

veIr.]q;r
i er::;
a Í I cs:iri
.5^-i-
o l::-i. . rr r =r L

z a a.ll:i
iri:?-::'

Itl0I
-^^ -..--.-:.*
utt?-:=

3i-7-96

34,296.35

19,996.00

3,335.00

31 ,000.00
1,133.00

18,500.00

193.82

i3,000,00
3.095.03

31.07.95

35,410.40

23,330.C0

3.33{.00

27 ,500.00
1.133.00

5 , 59'I .20

8,000.00

124,549.20 104,30{.50

31-,I-96

6,635.50

44,000.c0

begroling
95/96

94/95 utl;:::: 31-7-95

1?,100.?0
0 nrE n1
),V1J.J!

t a1 I Iï11.i-.

1,619.00

l5'i.03
ï,100.00

3-C0.C0

/,u.1).cu
],UUU.Ulj

,í90.53
(.t,! 1 tUlLt I J

.1 .J3i.óy

-1.114.05

beg roi i ng

95t96
94t9t

6,000 3,95?.75
,!,! ,000 ,! 5, c00.00

huul ir.i
TTO§

ZU 1ï::1f ;:-: iS ! en
I.^!-----..,

.:
verz; i:I-1,1
aisci:. :;::;ilngen
.:.^;, -.-.--..-.i ^0::!i-. -i j:rr0:1:

ie;::';::::; :.tesiei jen
tli3'_::

tel e:+r'!r

oird::ir;:i
!---..;!

uI j:-:::

ias:-::::

17 ,000 16,8C3.00

6,000 5,290.?5

i,500 i.6c1,89
i,500 i,526.00
150 751.03

5.?50 5,30C.0C

3,500 3,500.30

2,000 2,039,80

],UUU ].'JUU.UU

].IUU r,rY!.cl
500 525.00

5.000 .t.121.7i

0 -30ï.i0

5i,í15.50 50,000 #,91i.75

'i I tt; !1'1è

5t),535.50 50.C00 ,1t.951.r5
-==: 

= == =:: ====: =: ==: = = === =:=: = =:: =

ïerrcgen 3i.17.95 35,,110.4C

saldo 95i 96 -1,il4.05

ïerlcg en 3i.0?.96 i4.296.35



i::ïÈiíiÍ![;IËlíL_ uË.Ë:51../:il] IjE iit;ïËtil-,.:í:ir-l[:i-.i:ilF'[::iii::rL_" 1r?=ii?'--iri,

cl F.t 1... i-! I !t i-1

í-11_. ! I VÍ-i

i:ilerj;rct i *
l'larer r a* I
'Í 

- 
- .- -- -J- -.. -. -.-! H VLrt Llut' L,t i

uit-thhnis
I l-*-----.L---.L
.., LILJ Í *L- I ILI L

f- I Ll *--./':: Lrsf I Ei!':.ui I Mt-l

l-:r L l- li
!.:" s *

Uc:,:r-lri. l: i:*t;r;+i ri

-:- -- L.. -.t. .- 'r 
- -! H L-lH t-':{ .L L:'! !

Ë i crelri vÈr!'ínr:ilr?Í-r

I I li *,-i I

11Flï EI,j
L,: rrt r i *lt i: i. e
Ljr nat eur r:l
ïri;:.chri j{:qelici

j_!- . i -- .- -- .: 
-.-

i-i..--.-: -.-. ---i I 
--I lrjt-rr I i ttnr Àt i I ÈrL_

t'". . .- 
- 

. ], ., .-.;JL{ LIb I. LJ I H

ft.til ! Lki.'

L. 17er'Ëen
'-_.Lrr I LjL. L. I H ?.-1.' 7'f

"i'rti:.aa. 
i.

LÈrii'Hr!
tIÉ; r" Éri r g i nql=t.r Í .1,ir' ;*g*
!-i-..--J.-. !...-!--
rrlItllIqL{hI FrtI

i;r;r 1 iii-tt-tr
lir-rtrr vei dr[,: .ieerli: "
Ë r'ilnr-,-r'i ,= ir I lrr:rriL:-:lm.rrr-=-

Ë:,-':rrsi;n=trn
''Í ,- .- .: -- ...r i .... --I f .{ I tt}.Jf 4L.Ht ttl tHtt t till

rtriminr.'*tratis:r
'!-e.i. t:f .l:tc:n

Vel t-,:: a.,je t' l:: f'13'L E! ri,'. ,:
Hi:: ï1;.?*.
,l *er rn 

'-i
ia-6t,tu

lïater i aa I
Ha.-,: e nË ep e* r ir i::Df,t i É:Èt t- i: il "
Ë:' r- nn; r'r;r n r{;r

Ëiep rei,*nta.t i e
Ee I derr Ër hnn I l.,:t:t- f ba 1
?1. i . .-.
L, I YHt 5elI

I Lr I aad I

'a J -, -'r i i_iET

IIill II

j u.-. q ar '-'

-_1! I I tl i

-r "'1 I.!-q !r*

i r i ii i.- 4 .- '-'
rI IilI

LIlI

rt'-' I

t rr .t

Iili

J:.:'

- :-r

i : _:. .r :_-1 *'

I Í:i i ":' { :'\i\.

Itsttttii

t,t - r+ _.

I I I tt i

r:1. i"r i''i : r i-!

-.ri!ii iii;

I I I tl i

i ! | li i'-_ ri -' -'

/ i'l f-' r__, f-, a'

i.J. r lt I

r:-t-f!--ri{ jj

.-,,i. ,t . ,i:;-r

::; ,;::,r-i'i', rJ(-l

I --:-r:-r!-r- til.l
{ i f,: :-lA-
J.,=br. ÍLr

-J Jt I t il I

4 -! !-\ a :'.

-r:r il rr --.j r

.1., LIr.-rïq I l

Lnt I l I

-ï,1 ? { .j,*l

J.n ll_rl_r4 Jr_r

r I I I lt Irlrq'-rr

I i i ii r

-4 -,É .4 r.+ .i. *r i "i *J

f:]ïi"i i'ii-i
ai E-Í í :-.-r
?.LJ..j,.+4(-r*r
:'i-.1;.'11- fri'i

I. / l_Jl, *-1t-l

i I _ ( ii i
:: ]Í ri- r-i ..1 E:

1. ! tl Il I I lt I

l:Élc:,4 / l-r

!- i I I I It I

'fi3{f, |Ëq

i.1(-, IqY:j
J. È iLJi q ., L'

l t!I

.':;++.. f,("j
I tia-_r i:-,
.L . JrJ1-' i Ë14

uLr a T*'

I {1Cl f}-:,I r I JL,. /&

-a rj j-r i-L i-.- r_.-

lJ. i----'I I I lI I

-j .tlr il r t il I

a. -rt I I it I.- 
-. 

!, { .r. -'

.-r. l:*lt-.r r {-rt-.'

.J -1t il i I ti t

1 !::;i i i-ir-i

1-tII MI

-,i ii t i ii r

tltrtJ- t-llJ

I I rt ! ! Il I

l*rli !lÍt

i " ;i5(:i. i:,i-i
IrilI |ilI

-..a1 ll I t ll I

II tilI

,-,J t Tt-'Ur L.' l ;;:*,4:5" il(l



§Ë'tiË ï Ë'i rÉ\'ï Ï Ë F:Ël'iHr'i Í tlËËt'.I

ËuËr.:ï iiË Arï ï Ëlï
tSrr:t* {l1r-rb*ct ie
Jer-tg ctb i ngc:
i,::e r Et i:{]Éfi s n i pF e r x
ï*Ehi r-ts Ë!51:.

Í§pe11et jËr.$ ËiSF::

'.3nansnr i ng

Tota;t1;

JELJGD
i:.rtmr' i n* nxc hxp p e rt
;]r. ltL
§i n*r:
$:'*a:lart "
Ë*r i n:-ruiag
iJ i versen

l"otaal:

Í f, i-'l ilti L. h;fj F: !: íJ CIL

flrirn i n i st r a.t i el',: n.
Ëel:Ët-s
Ëra.bbeI t:nn
r'ir-tltr tent
Hurlrr- mater iasl frerneier:te
i-ir-rurr- ge i r-t i rix i nst .

Vergaderll n"
Lltnc hpal': [,:ett*n
Ënns. -- bc,nne rr/ x. nuep

-r',-.t- -. { 1 .

'rE U§RIiEF:EN ï1.r'ï/Ëdr
.§urhsidie 3e l,:wart. ïtr
In=rhrij{:gsrld
fiontributie .juli §r]
f,ontr Í br-rt ie Ë5/?&
§r-rhsidie G§!'::

ilir-rbhuti s I sh i rts/spe 1 1 et j ee

'ïotaal:

ï'Ë §Ë'idlt-EN 31/ï/SS
ir:crp i eer i.':n, qli q3
Iaa I hltltr
F:e i sl,: n,
Vel dht.tutr 95i 9&
f, 1r-rbhr-r Í s
Elnemsn tll-''"'

TotaaI g

1. ï5*" *{}
;35 

" 
{:i-i

;,t_lÍ._l { t_ll-J

ï47, S*
Cf,-t r Ë!.-J

7r::;,, ?r

3" 3tiL 
" 
ï*

3*r5" 5t)
1?r] q 45
ï551rJ{:i

!.t t .. J\1

"j:ll-r{ l-Jr.-!

1Àt- tlt

{ nf'l'_: -7F
I . j.l-li { .í Lt

{ ja{ rjg'I.CI rJ-J
ïI.ï * rltl

./ ï. q ,JLt

íi] 
" 
ilrl

ó.:" 4ï
tl:' 

" 
iJi]

*-f i'r 'lEïí \.., q tg
r -t Ft g'?
.[ .:.J { st .I

':r { r -ïE
-jrlut J L'

{ 1.!cl Ëfi
I ! I lur Jt

l" r:i:I.5! **
I 1 i]. i:i{)

I " gl?" 7*
I57. tlil
l;Jt_r r {-rl-J

41 l. :55

ï" i:iË:;r {:i5

5{i{:i. {:i+
.5*iJ r iJlL

1*.. **
1. #./rli *{:r

§49.57
I5" l,J

r, s11" 47



1 6/05/9€

DE HAZENKAMP HONK. EN SOFTBAL

VERLIES. EN WINSTREKENING 1995
SEKTIE

Rekiling 1995 Relícniag 1991 Begrcting 1995 Verschil
rckaning-begrcting

INKOMSTEN
Conhibuties
Donaties
Relame/sponsoring
Clubhuis
Wedstrijden^oernooien
§ubsidies
Diverse
Vèrlies

UTGAVEN
Zaalhuur
Veldhuur
Huisvestingskosten
Coachkostèn
Kleding
Bondslasten
Bijdrage Hazenkamp
Materialen
Reiskosten
Algemene kosten
Wedstrijdenffoemmien
Jeugdplan/akties
Aflossing lening
Winst

39.161.00
2.358.50

21.851.80
2.143.97

1 2,890.85
2.740.@

472.O5

39,707.25

m,292.88
3,000.00
1.740.17

997 00

42.430.00

23,000.00
5,000.00

30.00

-3.269.00
2.358 50

-1 14820
-2.856.03
1 2,890 85
2.740.00

472.08
-30.00

81.618.20

3.369.25
4,000.00
3.210.68
8,220.00
1,257.84
8,188.82
1,880.00
8,384.27
8.675.30
5.827.3',1

21,562.80
624.29

3.400.00
3.017.64

3. 131.00
2.281.N
2,627.59
4.656.63
8.780.56
9,621.85
3 060.00
6.078 65

10.591.42
7 664 63
8,551 83

3 400 00
1.N2j4

3.000 00
4.900.00
3.000.00

10 000 00

I 400.00
2.060.00
8.000.00

10 000.00
5.000.00
5.000.00
7.500.00
3 600.00

't 1.158 20

369.25
-900.00
210.68

-1.780.00
1,257 U
-211 18
-1 80.00
384 27

-1.324.70
827.31

1 6.562.80
-6.875 71

-200 00
3.017.64

71 737 30 70 460.00

81 618.20

TOELICHTING

INKOMSTEN
Reclamcy'§ponsoilng
zie resuttaat sponsorcommissre
Opbrengsten
DeclaratieídruhrerUrepresentatie etc.

Netto resultaat
AÍdracht sectie
Oninbare vorderingen
Toename rekening{ourant (balans)

Clubhuis
zie ook resultaat clubhuiscommissie

Kosten:
Huisvestingskostèn
Diverse kosten
Rente hypotheek
AEchrijving gebouw

Calculatieverschillen

Opbrengsten:
Bruto winst
Boehraarde 01/01/95

l\rutatie rekening-courant

Jan van de Vegte Mem (incl eigen br.ldragen)
bijdmge gemeente
Diverse kosten

Suösidiés
Subsidie 1994
Subsidie 'l 995/1 996

Overigèopbrcngsten kerstboomveöEnding

71 .737 30 70.460 00

28,225.@
5,623 20

11,15820

UITGAVEN
Kleding
betreft aanschaf pakken voor coaches

Algemqe kosten
Declaraties porti/teleÍoon etc
Porti^elefoon jeugdtoernooien
KNBSB-artikelèn
Weekbericht
Vergaderingen etc
Nieuwbouw: bouwvergaderingen etc
Jeugd vergaderingen etc

Ko sle n w ed s tt ijde nltoém ooi èn
Theevoor2iening
Jeugdtoemmien (alle categorièn)
Jan van de Vegte Memorral

22.601.80
21.000 00

750 00

ó3t 3t
280.40
454 60
564 95

2.015.50
1 050 45

310 80
85í.80

5,5í4.07

13,733.26
639.44

4.640.37
70.248.12

-404 00

584 15

3.905 1 1

17 .073 54

-2,147.97

O p b rc o g ste n wed sttii d enltoem oo ièn
Dezè opbrèngst staat in relatie tot de kosten van het Jan van de Vegte memorial

2í,562.80

Af,Íies demonstatie Plein 44

Jeugdplan
HieNoor waren een aantal zaken geÍaamd, zoals en tweedaags
jeugdkamp. special events, werving en jeugdcoaching
Het overgrote deel hiervan is . mede in verband met de perikelen
rond de nièuwe accomodatie niet uitgevoerd.
Het busreisjé naar Haarlem voor de jeugd en het dag.ie uit voor de
peanuts zijn betaald van geld uit de jeugdpot.
Gemaakte coach- en reiskosten voor specifieke trainingen zrjn ten
Iaste gebracht van respectievehJk de post coach- of reiskosten

VOORSTEL TOT AANWENOING VAN HET RESULTAAT
'achtergebleven aflossingen aan het hoofdbestuur 600 00

' donatie voozièning voor tegenvallers Jan van de vegte t 2.000.00
417.64

88.857.19

23.556.77
67.444.39

8.015.85
4.875 00

í2,890.85

823.00
1.917.00

' Jèugdpot t.b.v. extra activiteiten

3.0'17.64



1 6/05/96

DE HAZENKAMP

VOORRADEN
Materiaal
UOBDEBINGEN
Debiteuren
Rek.courant clubhuis
Rek.courant sponsorcie
LIo.UIDE MIDDELEN
Kas
Bank
Postbank
Tussenrekening

EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen
VOORZIENING_EN
Jeugdpot
$EHULDEN
Rek.courant clubhuis
Lening hooÍdbestuur
Crediteuren
Overige schulden

ACTIVA
Gebouw
lnventaris
VOORRADEN
Materiaal
Clubhuis
VORDERINGEN
Debiteuren
LIQUIDE MIDDELEN
Kas
Bank
Postbank
Spaarrekening

EIGENyERTTOGEN
Eigen vermogen
y0eFJuE|uN§EN_
Jeugdpot
Onderhoud
§Ef,ULOEN
Hypotheek
Stichting Levensmorgen
Lening hoofdbestuur
Crediteuren
Overige schulden

HONK. EN SOFTBAL

BALANS í995 SEKTIE

Balans
31-dec-95

2,000.00

3,492.98

5,442.71

636.50
8,206.36

790.78

Balans
31-dec-94

2,000.00

2,264.99
585.02

4,590.91

2.40
1,079.58
1 ,010.84

Balans
31-dec-93

2,000.00

144.50
487.05

5,352.03

17.65
1,633.43

487.60
445 00

20,569.33

-1,023.26

661.16

2,104.10
11,200.00

5,837.96
1.789.37

11,533.74

-7,440.90

1,661.55

14,600.00
1,072.14
1,640.95

10,567.26

-12,133.04

520.00

0.00
18 000.00
3,654.14

526.16

20,569.33 11,533.74 10,567 .26

BALANS1995 CONSOLIDATIE/TOTAAL

Balans
31-dec-95

49,751.88

2,000.00
2,540.61

7,776.15

1,386.09
13,474.46
19,424.49

562.30

Balans
31-dec-94

120,000.00
0.00

2,000.00
2,135.14

4,264.99

410.12
9,786.32
1,832.24

596.48

Balans
31-dec-93

120,000.00
800.00

2,000.00
2,533.67

3,676.39

'1,892.01

4,708.88
1,460.20
1,449.16

96,915.98

-165.26

66'1.16

49,751.88
10,000.00
28,700.00

6,178.83
1,789.37

141,025.29

59,418.47

1,661.55
0.00

52,144.65
10,000.00
14,600.00

1,072.14
2,128.48

138,520.31

35,611.21

520.00
15,308.03

52,779.57
10,000.00
'18,000.00

3,668.39
2,633.11

96 915.98 141.025 29 138,520 31



16,G/96

DE HAZENKAMP HONK-EN SOFTBAL

INKOMSTEN
Reclameborden
Jan van de Vegte Mem
Peanuttoernooi
Jeugdsponsoring
Ballensponsoring
Diversen

UITGAVEN
Onkostenvergoedingen
AÍdracht sectie
Debiteuren 1S4
Resultaat

ÍOELICHTING
Voorraad 31112194
lnkoop

Voorraad 311121%

Verkoop

Huisvestingskosten
Diverse kosten
Rente/afl hypotheek

CLUBHUIS

ACTMA
Gebouw.
VOORRADEN
Voorraad
VORDERINGEN
Debiteuren
UAUDEN'DDELEN
Kas
Bank
Postbank
Renterekening

EIGENVERMOGEN
Rek crt seKie/eigen vermogen
SCHULDEN
Hypotheek
Stichting Levensmorgen
Overige schulden
Crediteuren

28.2X.@ 28,000.m

RESULTAAT
SPONSORCOMMISSIE

Resuftaat 1995 Begroting 1995 Resultaat 1994

8,í50.m
11,000.00
1,250.00
2,m.@
1,950.m

175.00

9,600.m
13,O25.m
1,250.m
3,850.00

sCD.m

8,m.00
12,000.m
1,sm.m
2,m.00
1,000.00
3,5m.00

5,6n.n
21,m.00

750.m
851.80

5,000.00
23,000.m

24,775.6

4,154.00
20,600.m

21 6
a\225.@ 28,000.00

RESULTAAT
CLUBHUISCOMMISSIE

21§.14
26,W.47

28,944.61
2,ffi.61

26/o4.@
&.w.77

24,775.fi

2,150.S Nettowinst

De administratie van de sectie gaf geen inzicht in de beÍittingen en schulden van de clubhuiscommissie.
Dit is nu gewipigd door de rekening-courant verhouding tussen sectie en clubhuis geliik te laten bliiven aan

het'eigen vermogen'op de balans van het clubhuis.
Daarnaast is de waarde van het gebouw afgeschreven tot heEelfde bedrag als de hypotheek.

13,73B..26
639.44

7,W.14

Balans Balans
3l-dec-95 314ec-94

49,751.88 120,m.00

2,W.61 2,'.1§.',14

83.',t7 sm.m

237.22 228.57
4,06't.89 5,794.S
18,633.7't 821.Q

562.30 596.48

23,ffi.77 Brutowinst

21 ,ffi.84

75,870.78

-2,1U.10

49,751.88
1o,m.m
17,500.m

7Zi.@

130,076.57

6'7,444.39

52,14.6
1o,m.m

o.m
4a7.53

75,87078 130,076.57


