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Aan de Nijra.;egse Spcirtstichi,ing
Passage [iolenpoort 5

W
f,lijne Heren,

Op 29, 30 en 31 mei a,s. org:;niseert de s.v. De HazenllrrmP in de Cen-
trcrle Sporthal te Nijnnegen de lJederLandse Karnpioensehappen Kuns;iur-
nen voor nei s j es en d arnes .

Aan dit kampioenschap, dat start op vrijdagavond 2-a mei, zul-1en n=ar
veruachting ruin 300 turnstels uit ail-e deLen van het 1and, uaaionder
de vo-'l"1edige A-sel-e[<tie, deelnemen.

In verband met de propagandi-stische u;aarde van dit evenenent, dat een
bouengeiileenteli3ke aktiviteit is en dat uniet< j-s vcor de slad i\Jijne-
genr verzoeken uij u de Hazeni<amp. een eenmalige subs.idie toe 'ue ken-
nen aIs bijdrage in de tot.lle org:,rnis,.itiel-<osten en zo moge)-ijk uevens
een qarantie tot het maxinale tef<ort.

Lji j hebben inmiddels van het, K.N.G. V. vetnornen, dat zij zi.ch g:-..iant
stell-en voor een bijdrage in het tel.'rori' tot j 5.000r-.0o|< aan cje
provincie Gelderland hebben uij, gezien het LandeJ-ijk l<arakter van
de uedstrijden, een subsidieaanvraag gericht.

I.v.i'ir. de sponsoring ulillen trij uu aandacht vragen voor het vp'l .genda.
Vorig jaar hadden r,lij de Fi rma Scho.lien bereid gevonden een sponsor-
becir.:g ter beschif<king te sLellen vocr de geza,reJ-ijl<e dglioiïstraïÈ.-
op 3 mei, vcorafgaand iran het turntoernooi. L,Jii herben íu dezeifcs
firma gevraagd een sponsorbedrag i,er beschlkking te stellen r;oor d=-
ze l<ampioenschappenl dit verzoek is echLer afgeuezsn om de vol:en'Je
reden o

iiel-<llne van de f irrna Scholten zou verl-oren gaan lussen de 10 lek.l-ane-
boiden die er inrniddels hi.ngen en n.ar uij aannenen tijdens cii, kan-
pioensch..rp niet. ulorden verulijderd. Ui.n de reeCs best,ande bord:n
u:orcjt rel.,:tief minder betaald, ornd:,t deze op jaarbasis uorden ce-
t:a1d.
Uij ha,:iden de inCrul< dat een sponsor.ing van f 2.0[0r- iot de no]e-
lijkheicJ behoorde, inciien de firrna Scholten als enige in de ha} iij-
dens daze l<ampioenschappen, reklar:ie mccht eanbren;en.

Voor evt. nadere inlichtingen gelieve u zich te uenden tot de heei
lr. Zegers, Korte Kar 1 te Beuningen, t,el-, AgB97-3227.

Verirouulende een pr:sitief antu.rccrci van u to mogen on'cvangenr ve;-
blij ven uij ,

*-^;)

Bijj-. : 1 exploiiatierel<ening

hooqach te nrJ,
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sel<r. P.van Staveren Aan de l,lring Gelderlend
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Geachb heer te Kortschot,

Zoals u reeds bekend, organiseert onze vereniging dit jaar het
Nederl-ands kampioenschap Kunstturnene voor meisjes en.dames.

Bijg;,rand richten uij via u een subsidieaanvraag aan heL besLuur van
de provincie Gel-derland.

tdilt u zo vriendeLijk zijn deze subsidiei:anvraag aan de provincie
. Gelderland te doen toekomen.

Plet vriendelijke groeLen,

P. van Staveren.

NIJMEGEN
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ilan Gedepuieerde Staten van
Geloerland

Sekr. P.van Staveren
Tolhuis 1306
6537 l'15 Nijmegen

wlijne Heren,

ap ?9, 30 en 31 mei a.s. organiseert de sportvere"rnrrn de llazen-
kamp in de Cenirale Sporthal te tr,lijriregen de Nlederlandsà Kampioen-
schappen Kunstturnen voor meisjes en dames.

Aan dit l<ampicenschap, dat start op vrijdagavond 29 mei, zulren
naar veruachting ruim 300 turnsters, uaaronder dp volredige A-selectie, uit a1le delen van het land, deeLnernen.

In verband met de propagand'isLische uaarde van dii evenement, dat
een landelijk karal<ter draagt en dat uniek is voor cje stacl trti.Sne-
ger-rr verzoel<en uij u de Hazenkemp een eenmalige subsidie toe te
kennen, ers bijcir:.rge in de l--ot:]e organisiltiekost,en en zo mogerijk
tevens een garantie 'ust, het r,raximi:l_e tel<ort.

Lr.lij hebben inmiddels van het Koninl.rlijl< Nederland Gynnastiek ver-
bond vernomen dat zij zich garant stett voor een bijdrage van
Í 5.000r- in het tekort.

Ook aran de gemeente ttJijmegen hebben u.ij, gezien het bovengenieen-
felijk i<arakter van de rredstrijden, een subsid,i-eaanvr;:iag !ericht.
Te uuer inflormatie ontvangt u bijgaand een exemplaar ven de be-
grotrng van bovenEenoernde !<onp:-oensclt::,;.,pen. vaor eventuel e nadereinlichting gerieve u kontai.rt te ner;en net de heer L:J.Zegers, Korte
l(ar 1 te Beuningen. Tel. A'àS9Z-5227.

verLrcuu.lende een positief antuourd vrn u i,e mogen oni,v:rngen, ver-
blijv;n uij,

hoogachtend,

P. va.rn Staul:ren

t," -1.,r- W^-4*l



Begroting NeLjerlandse Kampioeschappen turnen te Ni.lmcqen, 29, 30 en 3l mei Ig8l
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entree gelden

afdracht aun

tekort
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zaalhuur 29 nrei 14.U0 - 22.00 uur I uur
30 mei 9.00 - 22.OA 13
31 mei 9.00 - 18.00 9

30uurà1OOr-
toestellen Janssen en f ritsen

vervoer eigen en overige toestellen

aankleding zaal bloemen
vignet
vlaggen
kleine artikelen

huur stoelen voor jury, telkommissle e.d.
reklame affiches

advertentie en overige reklame

voorbereidings- en sekretariaatskosten
briefpapier, enveloppen B.d,
porto en telefoon
fotokopien

r 2.25Or-
. L?.45O.-
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f 1.8oLl, -
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kontakten met het K.N.G.V.

29 mei 24 personen
30 mei 28
3L nei 24
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konsumpties, rnaaltijden e.d.

medeuerkers, jury, tulkonrrn., rrledstr,
29 mei lunch jury en uedstr..L. 30 X

3 X konsumpties 70 medeu. X

30 meÍ lunch Jury en r,leclstr.l. 50 X

kleine ur:rt'me maaltijd 50 X

6 X konsurnp ties 70 medeu. X

31 mei als 30 nrei
vtrrzorging personeel Jarrssen en Fritsen
a lslu.i ti nqs brijeenkomst orgiinisatie

3.763 r-
'25Or-
i. L-10, -

500 stuks à
36 stut<s à
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liinterswijk, I februarirl!81.
JK.l-022,t565 .

Geacht Sestuurr

Betr. : Uw subsid,ieaanvraag tbv r1e Ned.Kampioenschappen
Kunstturnen voor l,leisies/Dames op 29.10.J1.5.81.
Ilaar aanleirling van Uw bovenvermelri.e subsidie-

aanvraag deel ik U mede, d.at deze door ons bestuur
vroegtijdig blj G.S. za1 word.en inged.iend, n.1. J maanden
v66r d.e betreffend.e aktiviteiten.

We1 mogen wij tT verzoeken voortaan dergelijke aan-
vragen met begrotingen in r1up1o te zenrlen, aangezien
d.it van G.S. verl-angs wordt.

lnnidCels tekent met vri"endelijke turn6lroeten

Bestuu{f.K. r.l-.€eÏd.r}qn{ t'
) / l' , z--,- -/' /.)li,fizí*'!tr-'

*1frfr. te laortschot, s ecr.



passage molenpoort 5 / tel. 080-227722
65ll HS nijmegen
bank- algemene bank nedeíand nr. 53.73.20.431

níjmeegw WortstfrchtÍl g

Aan sportverenig-i-ng ilDe Hazenkamprr,
secr.: De heer P. van Staveren,
Tolhuis 13-06,
6537 MS N]JMEGEN.

ons no,

onderwerp:

196 nijmegen, 18 februari 1981.

garantie-subsidie .

ïn antwoord op Uw schriiven van 24 ianuari i.1.
delen r^rij U rnede, dat het Bestuur besloten heeft U voor de organisatie
rra.n de Nederlandse Kampioenschappen kunsttrrrnen voor meisjes en dames
op 29, 30 en 31 mei a.s. een garantie-subsÍdie van f 3.600,-- te ver-
lenen.

Alvorens wij t.z.t. tot uitkering van dit bedrag overgaan, verzoeken
wij U de afrekening net bewijsstukken te overleggen.

Wij wensen U een succesvolle organisatie toe.

C t"à í,
,/l'r1; * "" q 'à i
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AEn dE lllJmeegre §portetlchttng
Paaaage t{olenpoort 5
6511 HS t{IJrYrE6Et{

Hel. r Uu achrtJuer otr 196 dd. 18-2-1981
Bstrr t Garantle-aubsldl,e

ítlíJne Heten;

In antuloord op ur bovengenoeod ochrlJvan vÍndt u blJgaand het
fÍ.narcÍ,eel overzloht aet blJbehorende beutrJartukkans batreffende
de orgrnlratle ven de Í{eder}andae kuploanacheppen Kunstturnen
uel.ke gehouden uetdsn op 291 30 en 31 nal J.1. te lllJmegon.

tdlJ vertrouuen Er sp dat genoemde btJlagen uoldoends zl,Jn op-
dat u tot epoedlge ultkerlng uan de garantlepaubsld!'e kunt ovea-
gaaOr

Uoor da goede orde deel lk u verdar aedep dat Lv.m. Yethuislng
hat nlouue sdrea vsn het ecÉ(retarlsat thana lcl ïolhule 2407

653? nG illJmegen.

Hoogachtend;

Pruafi Staueren

iltJlagant 28

aÉkretarlaat


