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De weled..heer J.J.P1uim
wnd.rsekretaris Yereniging voor
l,icliamelijke en Geestelijke Ontwikkeli"ngrrle ï{azenkampr!
&:.de Heselaan 528
Ni jrnegen r

Weled..heer,

Naar aanleid.ing van Uw schrijven A.d, 22 nei hebben wij hed-en a1s druk-
werk een viertal bond.sstaten met gefrankoerd.e antwoordenvelop aan Uw ad.res
afgozond.en. Het d.oet ons genoegen d.at d.e ttHazenkermptr tot het Verbond. renst
toe te tredenrin Nijmegen ligt nog een 8:root terreín braak om bewerkt te
word.en en het Verbond" kan alleen actief word.en a1s ter plaatse een. K.I{.G.ï.
verenigC-ng gevestigd Ís. Ïn Nijmegen hadd,en we a1- Sparta d.ochrrxte Hazenkamprl
is in Nijme§en een naan d.ie meer tot d.e mensen spreekt.

Ten aanzien rran de inrnrl-]Íng van b.g. bond.sstaten krrnnen wij nog het volgencle
opmerken. Àls d.e op te geven red.en nog niet oud.er zijn d.an 1! jaar d.an
kunt U volstaan net het opgeven va,n de aantallen led.en,
Àlleen van d.e groep d.ie 16 jaar en oud.er isrbestuursl-ed.en b.v. p1-us 1ei-
d.íng en dan de aetief turnend.en d.ie 16 jaar en ouder zijnrd.ie moeten
met naam en zo mogel"ijk met geboortedatum word.en opÉïe8even.

ïrrlj menen te weten d.at er geen d.amesled"en of meisjes bij de Hazenkamp zijn,
moeht &it wel het geval ziin dari-Ëéfiöve U b:vï"4ë""ïcötí*iiiio" teden op à""
linkerheLf van d.e bond"sstaat en d"e mannelijke op d.e rechterhelft te scËrijven.

Na inw:.lling ontvangen uij d.e bond.sstaten gaarne terug sa&ïna U nad"ere
gegevens zu1len word.en verstrekt.
Met turngroeton, hoogaehtend.,
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