
Aan heE bestuur van de afdeling
van Sportvereniging "De Hazenkamp"

Nijmegen, 23 december 1975.

GeachÈ bestuur,

Betre{t: 50-jarig jubiléum

Bij de gedaehtenwisseling die wij in j1.
met u hadden, hebben wij al even het 5O-jarig jubileum van
onze vereniging aangeroerd.

Hoewel wij tot februari l97B nog een schijnbaar lange tijd
voor voorbereiding voor ons hebben, is ons gebleken, dat er
voor enkele onderdelen van het feestprograrma reeds op korte
termijn afspraken moeten worden vasÈgelegd.
Dit geldt meÈ name voor heE onderdeel "De Hazenkamp 50 jaar SporL",
r,{aarmee wij beogen onze vereniging ín het jaar 1978 in het
middelpunt van de publieke belangstelling te plaatsen en
de aktiviteiten van onze vereniging een bredere bekendheíd
te geven.

Dit doel zouden wij willen bereiken door ons door het gehele
jaar l97B heen als een echte ouurinvereniging te manifesteren.
lÍij denken hierbij aan het organiseren van et zo mogelijk
deelnemen aan een belangrijk sportevenement"in iedere tak
van sport, die wij binnen "De Hazenkamp" bedrijven. Een
dergelijk evenement zaL naax onze mening sport van zeer
behoorlijk gehalte moeten brengen en een meer dan 1ocaa1
karakter moeEen dragen.

Behalve daÈ hiervaÍI eeÍI goede propaganda voor de sport uitstraalt,
is het niveau van het evenement teveas van belang voor het
verkrijgen van subsidie o§ financiö1e garanties.
AIs mogelijkheden voor zotn sportmanifestatíe zíen wij onder
meer een nationaal of regionaal kampioenschap, een landelijk
toernooi, wedstrijden met internationale deelnamee eeo
demonstratíe e.d.

Voor de realisatie van deze plannen is het nodig over een
grote kennis en een grondige ervaring in de aktieve sport
te beschikken, terwijl ook goede kontakÈen met de onderscheiden
sportbonden van groot belang :zíjn.

Aangezien het hoofdbesÈuur niet op deze know-how kan bogen, wi1len
hrij gaarne een beroep doen op de sektiebesturen om hun
medewerking te verlenen bij de verdere ontwikkeling en de uitvoering
van onze plannen.

, In dit verband doen wij u het vaiendelijke verzoek zich in uw kring
over de plannen te willen beraden en te willen onderzoeken,'welk
sportevenement onder uw leiding georganiseerd zou kunnen worden
en welke',kosten hieraan bij benadering verbonden zíjn,
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Om evenÈuele afspraken tijdig te kunnen vastleggen, zu1-Len
wij het zeer op prijs stellen zo spoedig mogelijk, maar
uiterLíjk op I maart 1976 uw antwoord te ontvangen.

Uiteraard houden wij ons ook gaarne voor andere
suggesties en voorstel-Len aanbevolen en willen wij
gtaag nauw kontakt met u houden over de voortg,ang
van voorbereiding en de probl-emen die zich hierbij
voor kunnen doen.

In afwachting van uIr antr^roord verblijven wij,

t hoofdbestuur.

H. P. L.Fr_anken
voorzítter
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P.S. Wij wensen u een voorspoedíg 1976 en veeL sukses meÈ uIÍ
werk voor onze vereniging.


