
VERENIGING VOOR
TIC}IAMETIJKT EN GEESTELIJKE

ONTWKKETING

,,DE HAZENKAMP'

OPGERICHT 2 FEBRUARI 
'928Kon. goedgek. 22 nov.'35 Nc.48

NIJMEGEN, 21 apríL 1975.
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Aan d.e l[lJneegee Sportstlchtlng,
Passage Molenpoott 5t
Niinegen.

Betr. s sBortsubsld.leregeLlng 1974,

MlJne Heren,

Naar aanlelding van de zesd.e 0trrmnaeetrada wlll.en wiJ het
volgende onder Uw aandacht brengen.

ZoaLa U welLicht ln nDe Gelclerlander[ van 22 aprll J.1.heeft gelezen zal van 1 tot en net ) JuIi a.s. ln hlest-BerliJn d.e zesde
Gynnaestrad.a plaatsvlnd.en. Een kopÍe van ttlt artikel sluiten wiJ hÍerbÍJ
Ln. Tot de deel-nenende landen behoort ook ons land, waar het Konlnklijk
Neclerland.s Gymnastlek Verbond een zgn. vrije inschriJving insteltle. 0nze
verenlglng heeft geneend. hierop te noeten J.ngaan on ervarlng op te d.oen
op internationaal gebled.

De groep Eazenkampers die aan de Gyunaeetrada tteelneent
bestaat utt 26 personen (ait fn afwlJking van het Gelderlander-artlkel)
en 1s als volgt Ín te delenr deelneemstersz 20, technlsche Leid.lng:2 en
begelelding (oud.ers) 4 personen.

U zult begriJpen dat er het een en ander komt kiJken voor
een d.ergeLlJk eveneuent. Zo ie de Gynnaest"si[s-§roep al tn tralning eedert
oktober vorig Jaar. Twee leid.stere zÍJn hler belangelooe mee bezig. Maar
ook en vooral zijn er flnanclëIe konsekwenties. Dlt zal- t ctutdeLlJk worden
ult btJgaande begrotlng met toelÍohting. Hierult blÍJkt een begroot
natlelig sald.o van f, 2,0r0r-- hetgeen een zvare finanelëIe belasting ls
van d.e draagkracht van onze vereniglng.

De sportsubsldierege}lng 1)l! gelezen hebben{e nenen wlJ
Ín aannerklng te komen voor een subsÍdie inzake blzond.ere Bportmanlfestatles
conforn art. 11. Wij verzoeken U d.erhalve onze deelname, waarvan d.e
oefeningen te zlen zuLlen zijn op 14 Juli a.s. 1n het Goffertstadion
tljd.ens de Vlaggenparade, te subsidiëren.

Uw reaktle zien wlJ met belangatelltng tegenoet.

lÍet eportgroeten,

JJqwIIDE HAZENKAMPIIT
sekr. P.Lecluse.

Ingealotenl 4 fotokopleeën.
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Ileght, juli in, West-Duitsland

FgAffiMNKAlV§P 1§AAffi
"Mffi GYl\ffiI§AffiST'ffiAffiA

NIJMEGEN - Vobx het
eerst zal cen .Nfimeegse
groep 'declnefilen aan de
,;(iyrnnaestrada". Do sec-
tic gyrnnastiek van de
Sportvercnigiug,,De IIa-
zenkatnp" vaardigt 25
urcisjes crr be'§eloiders af
nilar West.Berliin, 1vàar
varr I t. ur.5 juli dit inter-
rrationale gyrnuastiekge-
bcuren voor de ze»de rnaal
zul plautsvhrden.

fl.. rneil;jrs tlurrei) deel aan
r--r.rr lirrtueft..ltirfg eu een hoe-
pe['relening. Deze oeleningen
z:ullett ook te zieu ziju op 14
juli, wanrreer in het stadion

De GoÍÍert weer de traditio-
uele Vla,ggenparade lrordt
gehouden àan de voorrarvond
van de Vierdaagse, '

De . Gynrnaestrada, een we-
relcl,gymnastiekÍeest, wordt in
de legel om cle vier jaar ge-
houden. Het kan min qf meer
gezien wór,den als een tegen-
hanger v,an de ,,Spartaki,ade",
een gyrnnastiel<gebeulen, dat
in de Oostbloklanden wordt
gehouden. Het is een evene-
mc.nt zonder wedstrijdele-
ment. Het idee voor de Gym-
naestrada is . afkomstig van
de heei' J. H, F. Sollmer; een
Nederlatrclul die destijds vi-,
ce-president was vair de In-;
ternationàie Turn Boud. De
heetí Somnrer was van me-

ning, dat plezier in het zich
bewegen in onze moderne
m'aatschappij met haar toene-
mende vrije tijd een bepalen-
de fuctor moest zijn.

llescheiden

In l9ö3 startte de Gymnae'-
Strada in Rotterdam op be-
scheiden schaal met 5200
deelnemers uit 14. landen.
Vier jaar later waren in Za-
greb, Joegoslavië, 8000 deel-
nemers aauwezig .uit 14 lan-
den. In 1961 rrond het evene-
meut weer plaats. In Strrit-

I gal't wur'erl 10,000lleyir1ras1.erl
ult gt landen àanfiezig'. Het
voorlopige hoogte.p,unt vonrl-
de de Gymnastrada, die. in

1965 in Wenen 15.000 deelne.
mers uit 41 landen trok. De
laatste Gymnaesiliida in Ba-
sel gaf een kleine teluggang
te zien, e]' waren 27 landen
met 12.000. dcelnet:rels ple-
setrt. Het gymnastickeverte-
ment in West-Berlijn belooÍt
met 20.000 deelnCmers uit ca.
40. landen een hoogtepunt te
zrJn.
Van de vertegenwoordigin-
gen is de Nederlandse, ua de
Duitse, de grootste.
Het evepernent wordt geor.ga-
niseerd ,tloor: de Duitse Turn
Bond. Oi,eldag zullen oll ze.s

1:laetsen iu West-Bellijn rtt:-
nroustfatics wol'(len g--geUcn;
terwijl er te\rens een lveteu-
schappelijk congles aan de
Gymnaestlada verbotrden is.
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Aantal d.eelneemsters t

technische 1eÍd.sterel.
begelelders t

1[otaal

llaast d.eze 26 persoaon zullen twee supporters
ziJ.zullen echter flnancleel gezien bulten d.e

20

2

4

26
II.

d.e :lels neemaken,
begroting bliJven.

-3e s-r-e-i-1-s-g-:

Inkometen: extra blJdrage deelneensters t ZO x í 25r--
opbrengst stickersaktie
natleLlg sa1d.o

Totaal

í ,00'--
1.500r--
2.OrO.--

I

Ultraven r Leltllng r
Klerllng r

Tralnlng r

ÍneohrÍJfkoetent 2 x f ,50)--
turrpakJeo
Gynnaestrada [-shlrts
2 x relskosten Schaarsbetgen
reiskosten Vaesen
2 rnuzLekband.jes

Belgr extra kosten i.v.El. konsunptlee 26 x Í 25r--
BerLlJnI extra kosten .l..v.tnc konsunpties ged.urend.e

zes dagent 26 x f, Z5r-
" toegangsgeld. en reisgeld Toor bezoeken

aan twee avonddenonstratles t 2 x 26 x Í 15r
extra veryoerskosten geiturende zea d.agen
in cle stad.: 26 x f 15 r--

Í.1313::-

f 700r--
f ,80r--

22O.-- 600.--
Í 2OOr--

45 t--
1 q.-- 260.--

650 r--

650'--

780 
' 
--

19O r--
Í 4.O)Or--
----t!t-r-



I0ELICEIINO op het overzlcht van dteelnenerB
en op de begroting CYMNÀE§IBADA
sportvereniging De Eazenkamp.

èn BuBportera
l tJl van d.e

Deelneernstars c de deelneemstere betalen f, )JOa-- aLs lnschrlJfgeld.
Tan dlt lnachrljfgelcl wortlt de heen- en terugreis,
het J-ogies en de deelname bekostigd alsned.e een
gedeelte van de verelste klecllng.

[ec[nische leidi.ngir voor de technische lelding, die ged.urende het
gehele seizoen geheel belangeloos 'd.e trainlng
voor deze Gynnaeetrada heeft verzorgd, hebben
wiJ gemeend d.at het inschriJfgeld (ook f )5Or-
per persoon) noet worden bekostigtt uit de
a1-gemene middelen.

Segelelcllngr deze vLer ouders gaan op eigen gelegenheitl en ook tle
logieskosten zljn voor eÍgen rekening. De extra kosten
verbonden aan het begeleiden van de groep deelneenstere
is voor rekening van de algemene nid.d.e1en.

SupporterE I deze twee nensen betalen een inschrljfgeld van f, 400r--
per Bersoon; de extra kosten zlJn voor eigen rekening.

-Begrotlng-
fnkonetenl gezien d.e hoge kosten dle verbonden zouden ziJn aan de

deelnane aan de Gynnaestrada is voorop gesteltt dat deze
kosten niet volledig nogen drukken op d.e verenigingakas
n.aat hoofdzakelÍJk noeten worden opgebracht tloor de
deeLneemsters. Er ie dlan ook een stickerverkoopaktie
gestart Ïraarvan de opbrengst op Í 1.500r-- is begroot.
Tevene is van alle tleelneemsters een extra blJclrage
gevraagd van / 25t-- per persoon. Deze bijdrage vonden wlJ
het naximum omd.at er ook vool rekening van de ouders nog
cle notlige extra kosten zijn. Zo noet elke deelneenster
beschikken over een geldlg paspoort en d.e ouders zullen de
kind.eren toch het nod.lge zakgeltl moeten meegeveno

Uitgavenr Kledlner voors de deel.neemsters zlJn turnpakjes aangeschaft
speciaal voor deze gelegenheltl. llevens noet elke tleelneenster
een Gynnaestrad.a T-shirt hebben.
Trainings voor de gezamenlijke repetitie ls d.e hele groep al
een keer naar §chaarsbergen geweest en op 1{ JunL a.s. zal
de tweede en laatste repetltle plaatsvlnden. Tevens ls er een
leid.ersbiJeenkomst geweest in Vaesen waarbLJ voor het vervoer
gebruik 1s genaakt.,van een busje ondat tle hoepels noesten
worden neegebracht.
Rels I ofschoon de verzorglng van de reis 1n het inschriJfgelcl
is begrepen verurachten wlj toch wel tle nod.lge extra kosten
ondat versnaperingen e.d. niet voor rekening van d.e
organLsatoren zlJn.
3er1ÍJn: ook ged.urende het zesdaagse verbllJf aldaar zu1len
ongetwijfeld de notllge kosten noeten worden genaakt voor wat

' extrattjes. Tevens ie gepland. on twee avonddenonstratles biJ
te wonen uaarvan de kosten lnklusief vervoer / 1lr-- per
avond bedragen. De extra vervoerskosten in 3er11jn zlJn
begroot op f, 15r-- per deeLneemster.


