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1973-1974 zeket qeen slecht jaar u,as voor onze vereniging, kan
urel vastgesteld ulorden dat naast optimischtische !tupsrr ook chronische rfdounstr te
zien ularen. Enkele pluspunten uaren de uerkiezing van dhr" H.P.L.Franken tot
voorzitter (op 14 januari 19?4) en de eerste feestavond voor bestuur en kader
(op ? juni 19?4). Schaduuzi jden r.,raren de nog steeds onbezette voorzittersf unktie
in de sektie gymnastiek en de vakature voor de funktie van hoofdbestuurs-penningmeester.
Hoeurel

het seizoen

GYIV]NASTlEK.

lgiÉry.. Deze gaf grote zorgen vanrrege veeLvuldige en snelle urisseling van
leidsters en leiders.
Zal-eI. Het turnen in Neerbosch-0ost onderging een uitbreiding met een daaruit
voortvloeiende splitsing in A- en B-turnen'

Financjën. Financieel gezien uras het seizoen zeer gunstig. Tekorten van voorgaande
jaren konden trorden ueggeulerkt en er uraren zelfs mogelijkheden om een lening aan
te gaan bi j het i( . fJ. G, U. ter realisering van d e aanschaf van turntoestel-l-en.
Al<tivjteiten. Er urerd aan diverse uedstrijden en kampioenschappen deelgenoffi€Frr
Ook vonden er demonstraties plaats onder auspiciiin van de gezamenlijke Nijmeegse
gymnastiekvereniqingen. Tevens uerden door de sektie gymnastiek de f,lationale
Trampoline K.ampicrenschappen georganÍseerd. Vermelding verdient voorts het bezoek
van St.Nicolaas aan de kleuteruren en de qleboorte van eenrrkaderblad'r dat besternd
is voor bestuur, kader en bepaalrJe 1eden.
'
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fr vond een sarnentrekl,, ing plaats van speelgelegenheden op trrijdagavond:
door onderbezetting van de llovum-ha} en van Hengstdal r.rerd llovum voor de vri jda-oavond aigestoten.
l]ederl anCse ladminton Bond ularen de
Eggg1. lJoor de verrleroaande chaos in deprettig.
Tussen de sei<tie badminton en
l<crntal<ten met deze bond niet altijd erren
het hoofdbestuur rr,aren enkele rneninqsverschillen over de zelfstandigheid van de
-Speelavonden.
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tie.

leiding van mej. H.Uiesdorp en dhr. F.Scholtz urerden ca.50 spelers
ftgrgig3..0nder
getraind in trGrootstalrt en tf llengstcjalrr . Aan de distrik tstrainingen uerd door enkele
gevorderrie spelers deel.qenomen.
Kompelitie. Naast degrarlaiie van het 40 en 50 tearn voncJ er promotie plaats vocr
+.nhet 2- team.
A!-ti_vit.ei.ten.0p 10 en 11 maart, 1974 vond het. ji.arlij<se lïaril.en van Nieutreghentoernooi plaats, uaarvan door een aant-rekkeli jk prr:qramiraboek je en goede pri jzen
veel ulerk ulas geínaakt. VertJer vonden er onderlinge kamrrioenschappen plaatst
alsmede een jeugdtoernooi en de klubkampioenschappen.
P_e.rs en plop_aoancja. Van de aankondigingen in de plaatselijke pers en ons klubblad
vielen de publikaties in tt[Je Gelderlanderil op door de goede verzorging.
B.As_E/_s-cfJB3!_1.

llet sektiebestuur
afscheid van dhr. J.Rohn.
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J_oern_ooie.n. De
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base/sof tba11 ruerd uitgebreid

namen deel aan

tot 7 personen en nam

diverse toernooien en behaal-den

goede

K.oppeLit-ie. De goede start van het 10 team r,lerd teniet gedaan door de matige
resultaten die erop volgden.

overige teams behaaLden zeer bevredigende resultaten op hun rangJ-ijsten.
In het softball vond een i.rleine opleving plaats.
F:!a!_ci§n. 1973 uas financieel een gunstig jaar, tr;aaraan de sponsor rr Bond-osp aarbanktt
en de oud-papieral<tie debet lr;aren. [r uiaren zelfs middelen aanurezig om de tu-ree
seni.orenteams i.n nieuue tenues te steken.
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Nijrnegen, 24 nauember 19?4.
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