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Het Jaar tr962 is voor aÍtze vereniging een vrij bevred.igend. jaar geword.en.
De financiele toestand, d.ie zich aan het begin van het jaar erg zorgelijk
liet aanzien, vertoonde aan het einó van het jaar een belangrijk beter
aspect. Ongetwijfeld. was dit een gevolg van het uitstekenöe flnanciele
beleid. van de penningmeester en het trouwe werk der lijsthouders en lijsthoud.sters. {Ioeh blijft uiterste waakzaamheid. geboden. ïn de loop van d.it
jaar vond.en in Bestuur en leiding enkele verand.eringen plaate.
De sekretarls, d.e heer Krol., Iegd.e zíjn functie neer d-och gelukkj.g tuas
zijn eehtgenote bereid zljn werk over te o.e&eÍr. IIi-ervoon werd. eon bgiteagewone ledenvergad.ering gehouden op 29 sept. L962. Op d.eze ver8xdering
werd. met algelnerle stemmen besloten d.e heer 0. van Donselaar te benoenen
tot Lid. van verd.ienste. Dit zaT zijn offieiele bekraehtiging krijgen op
d.e jaarvergadering in mel 1964.
Dank zíj d.e inspanning van een aantal trouwe leden kon het maand.blad regelnatig blijven verschijneu. en d.e nogelijkheid. d.oet zich voor, d.at d.it
in de nabije toekomst makkelijker en d.eskund.i.ger aa1 kunaen geschieden.
fn d.e technjs che leiding d.er vereniging deöen zich ook er:kele mutaties
voor. De heer !-..§. Iïoekstra bedankte als leid.er d,er vereniglng. Bj-erd.oor
werd. een vrij ingrijpenöe wi-jaigi.ng aood"zakelijk, zoöat de lei.ding op
teehnisch gebied thans berust blj d.e heren D. Korstanje, B. Companjen,
en J. Ie.ngelaar en d.e dames tr. Casteleyn-v.d.. Sl.oot, r* Mej. M.J. Cupido.
en Mevr. Kaaks. Voor de led.en d.ie zidr speciaal in het turnen willen bekuamen werd eerl zr'eer gelukkige oBlossing gevond.en in d.e persoon van de
d.e heer H. Kaaks, lid van d.e keurturnploeg van het K.N.G.V. Onder hun
enthousiaste 1e1öing werd begonr:,en aan d.e voorbereid.ingen voor d.e grote
uj.tvoeri.rrg die gegeven za1 word.en ia febr. 1961t hetjaar, waarin d.e vereniging haar |5-iarig jubileuo hoopt te vieren.
De ledenad.niaistratie werd. gevoerd. d"oor d.e heer H.J. Krol.
ïn ons clubhuis was d.e garrg varl zakea aiet altijd, geheel naarw onsl al
blijven wij dankbaar, d.at er toch altljd rrog een aantal,- e$thousiastelingen
hua tijd wiIlen geven, om d.e zaakd.rraaiend.e te houd,en. HeLaas 1s er nog
steed.s niets gerealiseerd. varl een eventuele verbouwlug d.er beaed.enzaaLr &1
kond.en wij d.eze op bescheid.en wijae productlef makon d.oor verhuur aan
de N.Z.C. Bovenèien is dit een geschikte plaate voe d.e tra.nBoliae-afö.
on *i{r haar oefenirgen te verrichten.
Ook d.it jaar verbl.eef tijd-ens d.e vierd.aagse een ged.eelte r*q d.er ïsrael.leche wandelaars in ons clubhuis. Evenals d.e voorgaand.e keren was d.it 'rseer
ultermate geze11ig. Àls d.ank voor d.e genoten ga,st'vrijheid. boden zij aant
ou ln hun land een Hazankanpboom te planteu. Dlt werd. J-n grote d.ank geaccepteerd en al d.iegenen d.j-e in ons clubhuis verbleyen, kregea een Hazenkampsouvenir mee ïlaar huis.
DÍt jaar werd. nog gespee].d. op het oefenterrein aan d.e d.rj-ehuizerwe8r laaatr
ëit u,al wel
het laatste seizoen zi jn iro or wij opnleuw moeten verkassen
t
naar de d. Almariagwegr
Blj verschillend,e gelegenlred.en gaven onze leden bij optred.en rlaar buiten
blijk d.at er op altrerlej- gebled., $aar vooral op het gebied. der technische
vaardigheld. grote vooruitgang ie geboekt. Een aantal van o$z e led.en bebaalde het d.iploma a1s voorturRer van het K.N.G.V. De oefenzalen blerrea
aan d.e Hazenkampselveg, tlaterstraat en BijleveldsingeJ.r à1 begint eerstgenoemd.e zaal nu toch vrel grote tekenen rB.n verval te vertoaen.
Het Hoofdbestuur bestoad. dit janr uit:
de heren J. \r.d., P1a*1 voorzrl C. Sogaard.s, penni-rgmeester; H.J. KroLrsekr.
d.ie later ïííerd. verrangen door Mevr. F.C. Krol-van Kempen, W. Brinkhuis,
2e penni-ngmeester, tevens vertegeawoordiger van het hoofdbest. 1n d.e clubhuiscomnissie. J. StoÏ.k, eourm. van zalen, terreinen en materieel.
en de d'ames: Mevr. A. Mevius-v.d. Vliet , 2e sekr. tevens vertegen\{oor-

d.igster in d.e clubblad.oommlssie en mevr. J. vo Geel-llittekamp, 1Íd.,
belast o.IIIr Bet d.e zotg voc d.e sportkeurigen.
sportkeuringen verrlcht.
Er werden d.it jaar weer e en xan*d groot aantal
j.n
januari.
dee. L962 916.
IIet led.ental bedroeg ln
L962 947 en
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De afd.elingen d.ie in het kad.er van de l{aaenkem} hun sport beoefenen meldd.en het volgende I
IlorrkbaL. Deae §fd.eLing §laagd.e er in zich op uitstekende wijze j.tl d.e
AFEffie-efdeling waarln zlj spé1en te handhavep. Dit werd. ued.e nogeliJk.
genaakt d.oor het vervaaràigea van een v{erpmachine do or een aantal aetive led.en, bijgestaan doo? de deskund.ige leiding van d.,e heer Àlbers.
D; I"-à"É""iËö**e hiervan brachi, zoaÍs voor dëzo afh.e11ng va+zelf
spreekf, d.e nod.i-ge feestelijkhed.eà met zich II]eB. Bij hun optreöea b_ij
d.iverse gelegenhed.en in andere qlelen öes land.s wisten zlj de naan Hazgn kamB voortreff elijk hoog te houd.en.
Yoetbal. Deze afd"eling gaf zich s,eer veel moej.te om d.e sportotothr tot
ëe-f-TffianeieeL suacCIs te maken. Hier werd. ook gestart met een veteraaen
afd.eliag, wat d.ikwijls tot d.e nod.j-ge hilariteit aanleid.i-ng gaf .
ïtatrd.eIea. Hier liepen de zaken wat stroef . ?ochrnerd. op het hoogtepunt
ïEïfffiwand.elseizoen, d.e vierd.aagsar rÀIeer e en uitstekend. flguur geslagen
Badminton. Het speelseizoen d.ezer afd.eling mag alleszins geslaagd. heten
ffi'-a§E'f zeer geaniueerd.e wed.strijd.en rryerd afgewerkt en een aantaL
sportzakea iffiÈsncrgnm steld.eu hiervoor f raaie prijaen beschikbaarr die
begonneu
zelfs gratis werd.en gegraveerd..
I{and.ba}.. Helaas ls d.e met zoveel enthousiasÈe herenhaadbalafd.eling
S'e€-en-Ïàng Leven beschoren geweest. De d.ames gaan eÉhter voortr aI zljn
de resultaten door allerlei omstand.lghed.en niet zoals vqe rE n hen gewend.

zijn.

[rampoIi.ne. Vooral bij optreden naar buiten geeft deze afd.eling te].kens
d.at hun spectaculalr optred.en 'veel bewond.erlng weet af
opnfeÏiui ÏÏijk,

te

d.wingen.

Rolschaatsen. Ondanks ile moeilijke onstand.ighed.en vaaarord-er geoefend.
Bïeffior?enr gescLied.t d-it toch met groot enthousiasme. Een aantal
leden ra1 op de &. s. uj-tvoering ter afwisselln§ een bliik van hun kunnel] geven.

I

§ok d.it jaar werd. yireer een aantal leden y{egens langdurig 1Íd,maatschap
onËer vereni-ging o nd.erschei-d.en.
ALs er ia 1961 net zo trouw voor d.e vereniging worxlt gewerkt als i.n vorig
jarea, zien wi"j d-e toekonst ni-et souber in. en wensen de Hazenkamp
veel geLuk in het Jubileumjaar.

Nijmegen, 17 mei L96r.

F.C. Krol-van

Kernpen selrcetaresse
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