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- kadbiblad: Dit blad is bedbeld als informatiebulletih voor aI het lei*
ding§evend-, bestuurlijk-ren vrijurillig kader. Hàt zal 2x per
maand verscnijnen"

- sportinstuif: Urijdag 28 januarl zijn ue gestart met een sportinstuif voor
volulassenen in sporthal Holstacker. De opkomst r,ras redelijk:
10 personen. Via de media is ef veel rekLame gemaakL" Dc ver
uachting is dat de komende ureken de opkomst nog aanzienlijk
zaI t,oenetnen.

- instuif in De gezamelijke instuif kan door het niet beschikbaar zijn van
krokusvakantie'Ë:.:;ï:iiï8".!'ï:.Ïï::"3:1n' Getracht zal uorden dit in crc

- vlaggenparade: Van de K.N.8.L.0. heeft de sektie gymnastiek een bri.ef ont-
vangen uaarin rrrordt gevraagd deel- te nmen aan de vlaggerr
parade" Uia een sLencif zijn de leden ge'"rraagd zich up 'Lo

geven.

Fysiothcrapeut:0p maandag en dinsdag 7 cn I februari zal dhr" Scirt:ltc
'enkele instruktielessen geven aan de damensgroepen in da
gymzalen Zuanenveld cn Ívlalvert.

kaddrkursus
sof t-ironkbal:

bestuurs.-
vergadering;

uitrrrisseling:

S. T" K,
fldnktie;

ReesLIaat',

adressenïijst:

0m goed te kunnen'
vergaderingrjn van
gen te plannen op

Dinsdag I februari

Bijgesldten vindt U

Deze mensen hebben

In sam.enulerking met Franeois 'van Hal za1 zo spoedig mogelijl<
een kursus rrloriJen opgezet. Hierin zullen enkele aspekten van
het leiding§even.ulorden behandeld, alsmede een stuk tochnr'
scha(bij)scholÍng.

Sektie gymnastiek vergadert m'aandag 7 februari bij rirevr"
Backhaus, lvlalvert 80 - 7,4? aanvang 20.30 uur';

De turnuituisseling met Bergen op Zoom 231.plaats vinden pP
23 en 24 apri1" In september za1 het f,o'gcnbc:onk 5:r l'l';rc1.::i
zrjn.

funktioneren is het bijuonen veln bestuurs-
groot, be-Iang" Geucnst is deze vergaderin-
een maandag- of uioensdagavond.

kan de Reestraat niet uJorden gebruil<t.

ean adressenlijst vafl aIle bestuursl.edcno
à11emaa1 dit kaderblad ontvang,eno

* Ínhuurprogram: Een dezer dagert zult U het iril'ruurprogramrTra voor het seizcen
83 - 84 ontvangen. Gelieve dit sp-oedi.g rrJeer bij het hooFd--
bestuur in te leveren.
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1" jaargang no: 2 23 februari 1983

- financiëIe
verslage n :

- Reestraat r:

Aandacht uordt gevraagd voor het financiële jaarverslag honkbal
en klubhuis, en de halfjaarlijkse verslagen van de overige sekties.
Deze moeten voor 1 maart ulorden ingediend bij hct hoofdbestuur.

lvlet het schoolbestuur tr.rordt gesproken over een nieuu; huurkontrakt.
Zoals de zaken er nu voorstaan zal- er veel- komen te verandereno

Sektie gymnastiek vergadert uloensdag 2 maart bij mevr. lrJinkenius,
lvlalvert 33 - 27 e aanvang 20'30 uur.

Het kamprL,reekend voor aLle gymnastiekleden vanaf 9 jaar rrlordt
gehouden op 7 en B mei. Plaats: bondscentrum van het KNGV te
Beekbergen. fr staan vele leuke en interssante aktiviteiten op
het programma, urelke za1 ulorden verzorgd docr het rekreatie team
van het KNGV.

fnkele punten uit een onderzoek van het Nijmeegse lnstituut voor
Toegepaste Sociologie:
- reeds 6A/" van de mensen uit de socj-aa} economische lagere klasse

vindt de kostprijs van de sportbeoefening te hoog. Di.t betekent
voor de sportverenigingen een belangrijke te'ruglor:p van jeugd-
1 eden.

- Er is een samenhang tussen sport op jonge leeftijd en,de sportieve
invloeden die daarvan uitgaan voor sportief gedrag op oudere
leef tijd.

- Het beleid van gemeente cn rijk is gericht op subsidie-afbourrir
en tarieven verhogingg gevolg hogere contibufies, u;anneer de
sport voor minder mensen bereikbaat uordt.
lLJaar gaan ue heen als er ook al ruordt geknabbeld aan het vak
Lich.0pvoeding, aan het schoolzt.remmen, .... o c ... c..

be sLuurs-
vergadering r.

kaderkursus
soft-honkbal r

0p uroensdag 23 februari startte de kader:kursus soft-honkba1"
Onder leidinq van Francoj-s van Ha1 en Trn Teunissen zul-len
gedurende 5 achtereenvolgende ueken enkele facetten van leiding
geven en technische zaken uorden behandeld.

adressenlijst Dit kaderblad is de eerst keer verzonden aan al- het bestuurlijk
kaderbLad: kader. De sekties kunnen echter zelf bepaf en t,.relke mensen van hun

sektie dit btad nog meer dienen te ontvangen"
Graag adressenl-ijst sturen naar het redaktie adres.

- absentielijst: De gymnastiekleiding uordt verzocht de absebtielijsten in het
laatste ueekend van de maand in te leveren bij de admonistratie.

- vlaggenparade:Via een st,encil zijn de leden uitgenodigd mee te doen aan de
vlaggenparade" A1 40 kinderen hebben toegezegd hieraan mee ie
ulillen doen,

- kampueekend:

- sport in de
pers:
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- PaPendal:

- finarrciËn:

- reUnie:

- kampueekeend:

- bestuurskader
bijeenkomst r

- instuif:

Er hebben aI 70 meiejes toegezegd mee te uiillen doen. HLervan
kunnen 30 meisjes in Arena kleding urorden gestoken. Uerder za1
een demonstratieploeg uorden gevormd uit enkeLe AlBe of C turn-
sters. Deze gaan enkele vormen op de mini-trampoline instuderen.

De animo voor het bezoek aan het sportcentrum Papendal is erg
grooÈ. Per groep kunnen niet meer dan 60 leden deeLnemen.
Nagevraagd r,lordt of ook nog gebruik van het zuembad kan rrrorden
gemaakt. Kosten l2r5A per persoon. 0uders van.de leden zijn
verzocht voor het vervoer te zorgen. De eerst groep turnt van
18.30 - 20.00 uur, de trrreede van 20.00 - 21.30 uur.

Het financiële versLag is binnen van gymnastiek, badminton en
korfbal ( geen balans ). Íttet spoed ulorden de verelagen per
31 - 12 - 82 van honkbal, clubhuis, voetbal, en korfbal alsmede
het jaarverslag van de sektie honkbal veruacht"

Voor de reUnie op 7 mei hebben inmiddels 40 personen ingeschreven.
Verulacht urordt dat toch het dubbele aantal zaI deelnemen.

Aan het kampureekend dat op ? en B mei rrlordt gehouden kunnen ook
leden van de andere sekties deelnemen. Leden vanaf 9 jaar kunnen
ÍÍl@€o Kosten Í 50r- per persoon. Graag opgBven voor I april.
Brj T. Teunissen kunnen verdere gegevsng lrorden opgevraagd.

Hst KNGV organiseert op 3 achtereenvolgende zaterdagen een kader-
scholing voor bestuursleden. Eerste les op 16 april te Beekbergen.
Aan de orde komeo ooBe financieel beleid in de vereniging,
verenigingsrecht, sociale verzekering-, en belastinguetgeving,
kaderuer speeifiek uelzijn" Kosten f 301- prp.

Na een uat moeizame start gaat de sportinstuif in de Horstacker
steeds beter draaien. Na een artikel Ín het urijkblad is de toeloop
aanmerkelijk groter geulorden.

vergaderinge Sektie gymnastiek houdt uioensdag 30 maart een vergadering met alle
ouders van de leden uit A, B, en C turnen. Aan de orde komen
de veranderingen in het volgende seizoen v.urb. leiding en zaal-
ruimte.

- ledenvergade- Sektie badminton heeft op rrroensdag 13 april ledenvergadering.
ringe Aanvang 19.30 uuro

Het clubtoernooi van deze sektie is op zaterdag 30 apriJ..
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-' ledenvergadeflng: sektÍe badrninton 13 april aanvang 19.30 uur clubhr.uls
sektie korfbal 9 mei aanvang 20.00 uur clubhuis
hoofdbestuur 30 mei aanvang 20.00 uur cl_ubhuis
( algemene ledenvergadering )

- kaderkursus:

- A,8.0 kursusl

- kampueekendl

- l-lazenkampers;

seizoen 80/87
seizoen AVB7
s Ízoen B2lB3

- reclameboekje:

- instuÍf:

De soft-, honkbalkaderkursus is tuoensdag 23 maart afgesloten.
Het uas een erg zinvolLe kursus, mede dankzij de prima
samenulerking tussen bestuur ( met name Francois van Flal )
en de STK funktionaris. lJelke sektie volgt?

Binnen enkele sekties is er behoefte aan een AB0 kursus"
Kunnen de sektÍes een namenlijst opstellen van mogelijke
deelnemers? Er zal dan getraeht uorden deze kursus binnen rle
eigen vereniging te organiseren.

Nogmaals u.rordt erop getrezen dat het kampu.reekend van 7 en I n,ci.
te Beekbergen ook open staat voor reden van de andere sek;ies"
Lei,ftijd 9 - 13 jaar. Kosten f 50r-.p.p.

Het aantal- Hazenkampe i.s: dat uordt verzonden geeÍ=t geen ma:kkcJ-i;
inzicht in het aanta.l reden, er uoldt er maar 1 per gez-in
verzonden, en er qaan nogal r,rat naar de adverteercier.s, bcn.!r.;n,
leeszal-en e.d. lrle]- zegt hei iets over het verloop, rrancjaa.:
hierbij enige geta11en"

AUG SIPT OKT NOV I]TC JA N FTBR I1RT APR tÏEI JUNI
1376 1366 7212 t2B6 1310 1359 1349 132^ t327 1368 t326
1222 1186 1071 1114 11C2 1136 1163 1200 t227 t2tt t2t4
1175 1A?6 1001 l_062 1053 1089 1082 1102 1099

De ilazenkamper van aug 8?_ i= al in juli verstuurd, clit rrras
dus de faatste die ook naar de leden van de sektie vollevbal
is verstuurd,

De sektie sekretariaten ulorden verzocht q, l-y in te l-everen
voor het reclameboekje ( zie notulen ) per sektie zijn er ?
blz" beschikbaar. Gra..g opvul len meL een 1euke tekst,, foto,
stukje gesclriedenis etc"

De sportinstuif van B april in de sporthal Flors';rcker vervalt.

Bijgesloten vindt U een
verslag, en de notul-en

PR[TT]GE PAASDAGTN

bijgeuerkte adressenlijst, financiee]
van de l-aatste hoofdbestuur ve:-.girdel:i -n-
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- Enquéte K.U. B

0nderzoek van
min" l.rJVC

- Hazenkamperss

- Vergaderingen:

- SportÍnstuif:

Sterrenslag:

Aan een, naar a1le sekties verzondene enquëte van de

universiteit zaI geen medetlerking i,lorden verleend. Er rr.rorden

vragen gesteld over bezigheden van Leden buiten ons verenig-
ingsverband en uij ulillen deze gegevense al zouden ule die ueten,
niet verschaffen. Zelfs al zullen deze zaken anoniem ulorden
verulerkt o

r,rjeI za1 medeuerking urorden verleend aan een onderzoek van
bureau Terp ult Amersfoort dat uiordt uÍ.tgevoerd in opdracht
van het ministerie van uVC. Bedoeling van het onderzoek is
inzicht te verkrijgen in de uerkzaamheden binnen sportver-
enigingen die rriel en niet door vrijr,:illigers kunnen u.rorden

verricht. ïntervieuu.rs tiorden'gehouden neL 26 verenigingen
in 6 takken van sport. Het eerste intervieutl vi.ndt plaats
op dinsdag 17 mei"

Aantal uerzonden Hazenkampers in 1983c
jan: 1089 febr: 1082 mrtc 1102 april: 1099

Algemene ledenvergadering maandag 30 mei.
Plaats: klubhuis

mei: 1149

Aanvang: 2.O.00 uu 
"

Hoofdbestuurà maandag 13 juni"

- Sazz-gymnastiek:Het jazz-gymnastiekuur in zaal Zwanenveld loopt prima"
0p maandag 9 mei uaren er zelfs 62. Daarom zal er tot het
einde van het seizoen in tt.lee groeperl ulorden geuerkt Lotrln

van 18.45 - 19.45 en 19.45 - 2A,/+5 uur. Leuk is te zien dat
vele oud leden deelnemen.

De animo voor de spo::tinstuif in de sporthal Horstacker is
na de paasvakantie sterk afgenomen. Daarom is besloten
deze instuif op vrijdag 20 mei te beëindigen"

De sterrensJ.ag zal uorden gehouden in de maand septe:-'t'er"
Aan het einde van dit seizoen zal ue1 uleer een alge, ''ne

sportdag uorden gehouden op het sportpark lrJinkelstecgh.
l'4en kan dan deelnemen aan o.a. vo1leybal, hockey, softbal.

Bi! de behandeling van sportletsels rr.rordt de laatste tijd steeds
meer gebruik gemaakt van tape-, en bandagetechnieken"
Voor geintersseerden is er een prima boek verschenen, voorzien
van duidelijke f oto's" Titel: t'Ïape-, en bandagetechniekenrl
geschreven door B"A.Pl. van lJingerden. Het boek kost f 45r-

- Literatuur:
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- vergadering korfbat: 0p vrijdag 30 september vergaderen S. Kerstenl p. Ívlarten,
B. Bom en ï. Tauniesen ovar het opstellen van een
beleidsplan voor de komende Jaren.

- vrrj uur sporthal De sektie korfbal heeft op de vrijdagavond ln da sporthal
Horstacker: Horstacker van 1?.00 - 18.00 uur Een uur IeBg gtaan.

hJelke sektie uril qebruik maken van deze hal ?
Gegadigden kunnen kontakt opnemen met T. Teunissen.

- Jazz-gymnastiek: 0p maandag 5 september zljn de lassen Jazz-gymnastiakgestart in de Reestraat, Gezien de vel.e reakties na
een artikel in het Nieuusblad veruachten ue dat deze
uren binnen korte tijd goed bezet zullen z[n.

- sportbeleid van het In de komende Jaren komen da accenten te liggen op de
ministeris ll.V.C.3 volgende terreinanl l. Het stl,mulerst van bfiJvende

sportbeoefenlng ( substdiss ? ) 2. Het beuaken van de
kualiteit van de sportbeoefening. 3. Het bevorderen
van esn samenhangend beleiC in internatlonale verbanden.
4. Betere samenuerking tussen alle bij de sportbeoafenLng
betrokken organiaatÍes.
Als prLoriteit gaat het ministerie zich richten op de
leeftijdsgroep 35 - 40 Jaar. [Jok ull de mLnister bevor-
deren dat sport overdag via de verenLglngen €n bonden
gaat lopen.

- tramPolinauragen: De trampoLineuagen uordt op dlt noment opgeknapt door
smid van Langen. Er konen betere rLelen onder, en de
beveatiging van de trampollne op da uragen za!. verbeterd
ulorden.

- uituisseling Bergen In hat ueekend van I - 2 oktober zullen 22 melsjea ult
op Zoom: Bergen op Zoom te gast zijn biJ de Ha2enkamp. 0p het

programma staan orEo atadau,andeling, bezoek papendal,
Jazz-gymnastLek etc.

- apohsorloop: De sektie gymnastLek/turnen houdt Ín de reek uan 10 - 14
oktober uederom een grote sponsorloop. llen hoopt
voldoEnde geld 1n te zamelen om voor elke gymnastie&zaal
een nieuue valmat te kopen.

- kaderledenl lÍlllen de sektieg de namen en adreaaen ven hun nieuue
kaderleden doorgeveÍl iovotrtr het toeeturen uan dit kader-
blad.

SPORWERENTGING
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Ltdnaatsehap NlJmecgse Sportraad (N.S.R.)

&rlge uitleg van het bestuuregtandpunt lijkt hÍer
nodig.
VÍa de dlverae vertegenreondig€rs per sport zou U
volledlg op de hoogte moeten ziJn van wet de N.S.R.
doet en beepreekt.
Zo ls ln de ledenraadevergadetin6 van epril reede
gesproken over hoe de eergte Jaren eelst Í 25.000r-
en daarna f 50.00Or- kan nordan bezulnlgd op de
dlrekte eubeldle.
Ook zou U via Uv vertegenwoc{lger op dc hoogte
moeten zijn van de komende zaal- en veldhuur ver-
hoglngen en de achtergronden van de grotere ver-
hog{ng op velden tegenover za1en.
ÏJlj menen dat de vertegenvoordÍging per sport in
de neeEte sporten nlet opttmaal, en in veel geval-
len erg elecht, wordt behartÍgd.
lJlj etaan op het standpunt dat onze verenigtng
t.o.v. de ln de N.S.R. te behandelen typische be-
leidsaangelegenheden het best wordt verdedlgd als
ne dat zelf doen.
De laatste ledenraadsverg'adering van 1l sept., vaar-
op de uiteindeltJke beelissing werd genoroen t.a.v.
bezulnlgíngen op de direkte substdle, was hlervan
een duldellJk bewlJs.
0p de hoofdbestuursvergadering van 27 junl J.1.le besloten onze verenlging a1s geheel a^an te ne1-
den a1s Itd van de N.S.R. net a1s voorwaard.e dat
vij een eigen plaats Ín de ledenraad verwerven.
Ileze aanmeldlng ls ln juli gedaan en de voorzltter
van de N.S.R. heeft nij 12 eept. beloofd spoed te
zetten achter de besluitvor:ning t.a.v. onze ann-
ltaa8.
De sektie korftal 1s reede l,id van de N.S.R. en
dit za1 yorden tenrygedraaid.
Op het aanmeldlngsformulic! noesten diegenen teke-
nen dle de verenlglng wettelijk vertegenwoordÍgen
en dat 1s nooit een sektie sekreteriaet.
Na aanmelding stellen wij ons de volgende verk-
wijze voor: De Eazenkamp neamt gewoon deel aan het
horizontale over).eg per sport, waarbij de sporttalc-
vertegenwoeidiger van dle sport aanwezig ts (aft
kan dan voorlopig beter geen Hazenkanper zijn) rhetsektie besttrur en onze eigen vertegenwoord.lger u1t
de ledenra.ad.
A1s vertegenvoordiger voor de Hazenkanp eteL ik
mijzelf beschikbaar, met a1s hulp en vervanger Ton
Termlssen.

Iíat er vordt besproken.

Ik kan hierin nlet volledlg ziJn, omdat ln de aan-
loopfaee van de N.S.R. de Hazenkamp niet als totaal
kon rrorden vertegenwoordlgd.
Dit heeft ertoe geleld dat de sekties niet altijd
even Boed en het hoofdbestuur totaal nlet verd
geÍnfo:meerd.

§llbsidie ultkerinc 1981

AkkonodatleB.

T.e.v. dlt ondeLlrer? kan ik ook nlet vo1le<i1g
zlJn, maar 1k za1 proberen ïeer te 6even vat e!
vordt besproken of 1s beeliet.
Dc zaalakkonodetiea gaan dc eerste ja:een net g%

onhoog, de velden mel 2Dfi (per Jaar).UtteÍndellJk le het de bedoellng ou te konen tot
ecn dekklng va 2596 van de koaten ult dc huren.
Ondat de veldhuren erg ziJnlchtërgsblevlo sn ook
crg laag zlJn, heeft de N.S.R. ook oiddelg een
protcst blJ het nlnlsterle van ccononlschc zeken
nleta kunnen berelkan.
LandeltJk 11g6cn de veldhuren rond de , ,.OOO'-
à Í 6.000r- en er íordt ook f, 16.00Or- titaald.
Br ls nog vclnig onderzoek naar verricht, Ea"aa hct
effekt van de 8 en 209( verhoging zou doorbrckend
naar de kontrlbutle wel eens kunnen betekenen det
de 8t6 voor zelen cven hard, zo nlet harder aa^nkont.
Verder wordt er geèlecuseieerd over yet net een
nool..noord prlvatlserlng van het onderhoud rordt
genoend.
lIie]mee nordt bedoeld het uit handen g€ven van
het onderhoud naar de parttkuliere sektor en
eventueel de verenigLng.

Dlrekte gubatdle.

De geneente heeft ln 1982 besliet dat in I98l hler-
op f 25.0O0r- en de Jaren na 1!8J f, !0.OO0r- noet
worden bezuinÍgd.
Bovendlen wordt er nomenteel al zacht gezcgd dat de
volgende bezulnlgÍneronde op handcn is.
De N.S.R., en due onze collega sportverenlgingen,
nag eangeven op velk onderdeel ven de subsidÍerege-
Ilng na6 wordcn geknot en zoale gebruikeltJk, van
Je co).1egars moet Je het maar hebben.
De eubsidÍeregelÍng ls a1s volgt opgeboundr
art. 4. Jeugdaubsldie J t/m tl Jaar..
4.1. vast bedrag per Jeugdlid.
4.1. vast bedra6 per Jeugdlld dat regelnatlg deel-

neemt aan wedstriJden.
4.2. va.sl bedra6 per 1es of tralnlng verzorgd voor

jeugd door bevoegde )ding, Bfgezien of d,eze
leider trieryoor wordt betaald.

grt.8. pa*1naa1 20f6 op bevoegde letdlng.
Hieruit bliJkt e1 dat art. 8 de sluitpo-t ls van deregellng en de betalÍng 18 pas eennaal boven de 15X
gcweest.
Ila overige artlkelen teIlen naunelljks nee en
laet lk bulten beschouríing.

art. I
totaal

a.rt. I
senioren

1 .548

122

145

172

279

1e9

204

4.94e

,o4

,50
502

1 0.81 I
1.928

269

2.164
1.542

:

8.654

,_::

6.104 1r.o1,

,.700
2ro

1.Or5
1'7)

2r.997

500

,00
1.rro

204

20.r45

10.795

,oo

1.241
(n,

54.O25

21.5r5
2.800

269

48. r01
29.154 22.679 6e.864 72.925

Voor de scheiding leider-sIaste" 
"""io""" - ,:.,-iglrmastÍek 20 % - AO %

badninton aO % - ZO %

voor de hele geneente heb ik dezelfde verhoud.ing genomen ar.s ons totaal, n.1. 10,) ,)/r- 6915 #



In een rapport stelt de Nijmeegse Sportstichting(tt.s.s.) drie mogelljktreden voàr orn-de genoemde be-zuiniglng te bereiken en de N.S.R. noet maar aan-
6even welke van de drie moge).ijkheden de voorker:r
verdient.
1. Gelijke verdeling over a1le subsidiebedragen.
2. Afschaffing var art. 4.i.
J. Afschaffing van dat gedeelte van art. g datslaat op leiding geven aan seniorled.en.

moeeliikheid 1.
Naar- mijn mening het eerllJkst en het enlgrte prak-tische. Br moet dan 25.000r- regp. 50.000]- worden
bezuinigd op het totaal van f 196.890r_ (igef).
0p 10.00O sporters in Nijrnegen is dat'hoàgult Í 1r_resp. .f 2r- per IÍd per jaar.

moeellikheld 2-
llinder eerlÍJk en nlet praktisch. Deze pot is nletgroot genoeg om de f 50.0OOr- te besparàn.

moaeliikheid 3-
Naar mijn menlng het meest onsportief en ongelÍjk
verdeeld. Bovendien is er onvold.oende onderioek
verzicht.
Ik zelf heb hieraan nomente1 meer onderzoek verrlcht
en 1k probeer de gemeente en de N.S.R. aan te tonen
wat het effekt 1s, dat deze pot bovendlen helemaal
qeen Í 50.00Or- en2elfs Í 25.OOOI- groot is.
Zle hiervoor bijgevoegde cljfera.
Bovendien geeft de N.S.S. zelfaan dat dlt een prak_
tlech niet uitvoerbare mogelijkheld is, omrlat nlet
overaL even duideltjk een scheiding kan worden aan_gebracht tuesen senioren en junioràn.
UÍteraardromdat het de roeeste verenigingen niet
aangaat, is er op de ledenraadsvergadering van 1Jsept. j.1. gekozen voo.n mogelijkheid ,, wàarbij ook
de vertegenwoordí.gers van badmj-nton en-korfball
{?"*9" gedee1tellJk onze vereniging vertegenwoor_
digend, zich niet Ín de dl-scussie habben gànengd
(ondanke dat het bij de badninton HazenkaÀp ora
6l)6 van hun sibsidie gaat).

Ik heb mij op de vergadering van 1l sept. uitge-
sproken tegen dlt voorstel om de volgende redenenr
a. De bezulniging komt neer op een kleln gedeelte

van de Nijmeegse sporters en het kost deze senio-
ren sporters 1n eerste instantie Í 1Or- à f 15r- en
ln tweede instantie f, 2Ot- à Í 1Ot- per Jaar.Ik vind het derhalve een hoogst onsportief en niet
collegiaal voorstel.
b. Alhoewel nelnlgen het wil1en toegeven etaat

jarenlang de art. I subsidÍe ter dlscussie.
Dit komt voornarneli.Jk omdat hier grote bedragen naar
weinig verenigingen gaan. (Ook landelijk ziJn op
de 60.000 yrijwilligers maar 1.OO0 beroepekrachten).
Ik vrees daarom dat in no time het gehele arb. B
ter discussle staat, op niJn vraag hieromtrent
heeft de Hr.Míltenburg van de N.S.S. dlt ook toe-
gegeven.
Uit nljn ciJfers Ls te zien nat hLervan de gevol-
gen zouden zljn voor onze vereniglng t.w.r
gXrmnaetiek
badminton
korfbal

6eL14 van de subsldie
8$ wan de BubsÍdie
25% van de eubeldie

c.OEdet art.8 toch a1 de Bluitpost lsr 11Jkt hct
- mlJ gevaarLlJk zelfs ook Eaar aen geàeeIie van
deze slultpost ter dl§cussle te ate11à.
d. In een ra,rrpgebled op het gebled van de yerkge-

legenhelrl acht tk het volkonen onJuLst een a.an_
va1 te doen op dle banen dÍe toch a1 Det nocltcln staÍrd kunnen voldcn gehouden.

Irunlddels ls schrlftelÍJk gerea6eerd naar de N.S.S.
en de N.S.R. net neerleggíng vsn het nodlge
cljfenuterlaal.
Ik houd U verder op de hoo6te, hopeliJk beter dan
Uv elgen sporttakvertegeníoordlger.

- vsrgadBrschBma
hoofdbestuur:

- themaavonden:

- Jeuqdbadminton:

SÍnon Kergten.

De vergaderingen van het hoofdbestuur zljn gepland op
de volgende datac 17 oktobet, 28 novtsmboD, 9 januari lgB4,
20 februaDl., 2 apr1I, 7 mei.
De algemene ledenuergaderlngsn u,orden gehouden op!
3I oktober en 21 msi 1984.

Binnenkort zullen de dagen 6n tljden bekend u,orden gemEakt
van Bnkele te houden thema avonden. DezB avonde zijn bedoeld
voor zourel het sporttechnisch-, als het beetuurlijk kader.
EnkeLe ondsruetpen die behandeld zullen uorden zijns
h,arming - upr blegsure behandeling, taakprofiel van traLnsD-
coach.

De sektie badminton is in de sporthaL H€ngstdal gastart
met tu,ee uren Jsugdbadminton. lla een prlma Doklane aktie
heeft men nu al m6er dan 25 leden. prl.ma.

-r-



XtrDEBBtAD
Informatiebulletin sovr DE IiAZENKAMP

Aubadest?aat 15 Nijnegen
1[e1. 080 - 77 62 82

- Hazenkampera

seizoen BL/82
seizoen 82/83
seizoen 83/84

- Bedankjes

- SubsÍdie

le Jaargang nos ? 10 oktober l9B3

Het aantal verzondan Hazenkampere geeft enigzins
inzlcht in het Ledenverl-oop, vandaar onderstaand overzicht.
AUG SEPT OKT NOU DEC ]AN FEBR ÍVIRÏ APR MEI JUNI
L222 LtB6 1071 1114 1102 1136 1163 1200 L22? L?LL L2t4
1175 10?6 1001 1062 1063 1089 1082 1102 1099 1149 1160
1104 L076 II07x

x Aangezien zoual bij gymnastiek als badmLnton het terug-
komen van da leden na de zomervakantie traag op gang kuam
ztjn biJ het aantal van sktober rB3 nog leden die niet
hebben badankt maar ook nog niet zljn teruggeuleest, in
skt. r82 ulas dat niet meer het geual.

Leden dla de verenLging na de zomervakantie verlaten
zonder bericht zlJn er elk Jaar zeker honderd I lvlogelijk
kunnen de sektLes hier meer aandacht aan bEsteden.
De subsidie voor 1982 is uitgekeerd, onderataand overzlcht
betreft de uitkerLng van de normals aubsldie over de
Iaatste drie seizoensn. De aanvraag bij de gemeente Mook
voon subeidie voor llolenhoek loopt nog.

3I oktober 1983 Aanvang 20.[10 uur Klubhuis.
l. opening ?,
2. post en mededeLLngen
5. notulen 8.
4. financleel verslag 9.
5. verslag kaskontrole komm.10.
6. Jaarverslag l.L.

Zouel biJ hoofdbestuur als sekties zÍjn nieuure bestuurs-
leden van harte uelkom. Zalfs als kandidaten zich nog op
de vergadering zelf aanmelden zal de agenda hiervoor zekar
uorden uitgebreld.

SPORTVERENTGING

,DE }IIZEXKAf,PT
NIJMEGEN

1 9e0

gyumastiek
badrninton
honkbal
korfbal
voJ-1eybal

totaal
1 981

gymnastiek
badminton
honkbal
korfbal
volleybaI
totaal
1982

gymnastiek
badminton
honkbal
korfbal
vo11eyba1

totaal

Ledenvergadering

Agenda verkiezing kaskontrole
kommissLe
lidmaatschap NSR

STK
sektlas
rondvraag

axt.4-1 art.4-) axt.4-2 art. 6 art. I totaa.l.
1.856r80

8r'80
1 95,80
1 62,8O
121,2O

216,55
14r25

251'6,
21Or9O
159,60

,.428r 80
28gr-
496,8o
6rr,60
,16,8O

184r-
1 50'-
256r-

17,60

11 .779t84
1.60r,60

160,7O
1.1O1126

19.4e5,99
2.141 ,65

946,25
1.424,--
1.720,46

2.424,40 87 4,95 7.164,- 607,60 14.647.40 2r.718,15

1.r47,9O
121,9O
172,50
1 44,9O
71,60

?!2,-
2O4t-
189r-
96,-

4.947,60
jO+,__
501 ,60
,49,60
159,60

116r80

10.817,55
1.g28rog

269,o1
795,67

17
2

1

1

592,05
,5),99
878,1 0
069 t11
124tA7

2.060,80 768r-- 6.262,4o 116rBO 1r.810r12 2r.o1a,r2

1.646,40
90,65

164r15
9r,55
19,69

259,20
1r2o

2O1.60
124tAO
25r5o

4.516,-
1 41 ,75
522,45
299,70
1O1 t25

176,-

11.069,74
2.18r16A

5OO124
29r,67

'17.511,r4
2.419r2A

888,20
1.196t29

44O.12
2.016,r5 61 4,40 5.601 ,15 176,-' 14.O47,r1 22.455,2,

- Bestuursv€rkiezLng

-1-



Voorbereiding
lede nverqaderi ng

- Verslagen

- Kaskontroles

- BiJzondere
inkomsten

Zoala elk jaar komt ook nu het bestuur ln ttjdnood met
de voorbereidlng omdat de volgende zaken nog niet in
orde zljn;
De volgende verslagen zijn nog niet ontvangen en moeten
per ommegaande uorden ingediend:
sektie badmlnton financieel verslag
sektie honkbal tussentijds fin.- en jaaruerslag van

honkbal en klubhuis
sektie voetbal financieel verslag
A1Ia kaskontroles bij de sekties moeten nog plaatsvindent
Zouel Simon a1s Rob van Raay moeten tijdig uorden berlcht
uanneer kontroles plaats vinden. Ook da kaskontrole ver-
slagen moeten eventueel in het Jaarverslag kunnan ulorden
veruerkt, dit jaarverslaq moet 21 - 10 qereeé zi.in.
AL dria sektlas doen moeite om bijzondere inkomsten
buiten de expoitatie rekening te houden, over hat algemaen
beinvloeden deze inkomsten de exploitatie notats en dat is
niat altijd even gundtig. Eén van argumenten om de gemeente
subsidie met f 50.000r- te vermlnderen uas3tr de indruk
bestaat dat de subsldie voor veel vareniglngen niet meer
Ls dan een financiëIe bijdrage in de grote pot zonder dat
hler aktivitelten tegenover staanfr.
Het ls denkbaar dat de gameente haar eubsidle uitkering
zal gaan relateran aan het financi§le verslag van de
verenigLng.
Er bestaat derhalve behoefte bijzondere Lnkomsten tr ulit tt

te ontvangen, opalaan Bn uitgeven zonder dat dit de
technLsehe exploLtatle bel.nvloedt.
Een voorstel tot hat oprichten van ean aparte stichtlng
voor dLt doel zal mogelijk op de ladenvergadering uorden
gelanceerd.

0mdat PLet nogal eens in het buitenland verkeert en
om vertraging te voorkomen ulordt verzocht poot voor het
sekretariaat voorloplg naar het adm. adres te sturen.
Simon ueet over het algemsen of PLet aanuezig is en zal
zonodig tevena zorgen voor kopi§n of opname in het kader-
blad. Aandacht uordt gevraagd voor het toezenden van
sektiebeetuurs notulen.
De sektie besturen uordt verzocht voor de ladenvergadering
da bestuursmutatÍes door te geven.

Bonden, NSF en verenl.gingen hebban de laatste Jaren hier-
over veel problemen gemaakt. Zelfs.voor de STK funktLonaris
uerd dlt gezlen alg een belangrlJk taalelement. plotee-
Ilng llJkt hÍersuer echter hat laatste uoord gezegd te ziJn.

Sekre tatiaatsadres
p/a Tolhuis 1309
6537 ÍVIR NIJÍVIEGEN

- Bastuursmutatias

- Kaderh,et

KabinettrektKaderwet ËffiËffi#,.§"F. ffiffiïffis.elanlte_vensnsrns".ndof íelteËrffiii""d,ÈEsh
Specifiek \ryekijn in ï;'::íïïfftï',,., ffi$-?ffitrffi iffiÏffimning, niec g€speclrus€er(b Eeqr-

van oa,- *rryy ir**"ïs*#*,"*k%l 
sche.hulp' scdDszors eo dersÈ 

om dre Edm wld bclhle d
DEN HAAG - Í'novtncles worden,Èetkunstenbcleldende het belrtd op dc tcrttn o iro
ón gemeer ten àUgn nièa ueJ;,ratnzorg zulten de komcn- Al Yor het' zoEctrccc! dJn ^c! aÉ;AnaiL ó iccreare oc
mcr bevoesifàË.Ë*; lírr,tg'*,mx",8Ë; Effii*ËHï"ï"1§[r*ffi: mióbcv.,c,""rre@.
[i"n*","?3ri ï'*":H n,#yi"r"'i""m"y-,* ËËö-:i:trf.ï"**3"?Ë .D.r ,ou se,scrd .-r.o
óiaèÉm en r€cr€arié: iöiËËtt specrÍiel .werarn" ffii#ïH i:Ëiffi ÍX,"ts Ëï$]""'T"*,ffiH"ffiË
trirtràr,3irË:,ïï"il ËËÏïf*:ËI.ï:f§"Ëf wet moet woraenígezien. 

- - aie-meteteo,ratsb.d!&-roia

zou ln tle toekomst zeus i*ï::,tnl"s vea-deze rct ts DeKsdets'et§peciÍieLwelz 
decentrall§atlc*etv''DbctaDÈ

wser cenrra^al sereseld :'-'{ Éíert{ r*Ë"#:t*miï.ë:H*: ctÍiek werdJn 
'ou4'E 

rrllsra'

*ffiffi,trffiH
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- Eadmlntonbond bijna
bankroet

Flnancieel paniak voetbal. (baominton) Uij de N.B.B.
heeft er toe geleld dat onder drelgÍng van zeer
onbehoorlijke duangmaatregelan plotseling een nota
van bLJna f t000r- moest uorden voldaan. Deze nota
betrof bondskontributie van personen die in bedoelde
pariode geen lld uaren van de Hazenkamp. Als het aan
het hoofdbeetuur 1i9t ts hierover nog niet de laatste
brief geschreven. 0nderstaand stuk geeft rrlat inzLcht
in de problemen van deze bond.

Zonder steun bankroet onontkoombaar
verzoek vaÍr de b€dr$Ísvereni-
ging administratleÍ b€3l8g op de
inventsrir§. MinoÍ meeruit vtles
dat de YoÍdering van honderd-
duiznd exrlden op de NBB an-
det§ de mist in zou giaan.
Dasrna rsakt€ d€ zesk in €en
str@mversÍrelling. Spec werd
oÍficieus gpschorst in aÍwach-
tin8 v8n de rapPorten van
stuurdroepen en accouDtaÍrt.
Bovendlen wetd 8ÍSielopën
masndaa een vergadeÉng b
legd met vertegenwqldlgeE
vaÍr de plratseqike en lrndeliike
overheld, de Nederlsndse sport
Íed€raue (NSn en de §tichtlng
uetionale spoËtotolsator
(sNs).
Doel van het eaEte oriinrtaren&
gesprek sas sIe betrokten in-
stantl€s op de hoogta tc at llen
van d€ Íinanciële t6tand vaÍl
dc bond en het badmlntoncen-
trum, zodst gezenenlllk nrar
oplcElngen k8n wot{cn ge-
zocht Darrb§ met v«rral 8È
dscht wordenaan een ttndabële
exploitatie van het bGdmlnton-
céntrum. dgt cer ambitieus irs

opgrzet msar Íorse Yarliezen
lijdt Bov€adien h€.Ít de NBB dé
gFond sasrop het NBC §t 8t,
vor één miliEn tr koQ rangF
bod€n san de gesrecnte NleuwÈ
gein. De gemeent htirdt zich
moment€cl IlcÍoircr- 9q Í!4rn-

Badmintonbond zegt
directeur ontslag aan
NISUWEGEIN - Rob ap€e, di-
r€ct€ur van het bondsbureau
van de Nederlandse badminton
bond (NBB). rs d@r het b€stuur
van aJn bond ontslag aange-
zf,gd. Het bestuur stÉld€ ns inza-
ge van de rapportien Yan vier
stuurgrcepen en de ac@un-
tantsverklariÍrg vast, dat een
vruchtbare samenwerking niet
langer tot de mogelilkheden bè
hoort. Tegen Spee is e€n ontslaS-
procedure in werkin8 gqzet.
V@ruluopend hieroD werd de
dir€ct€ur met ingaBgaan dins-
daa aeschorst
De ontslageanvrage i§ een diEct
uitvleisel vBn de bíindingen
van de stuurgrcp€n en accoun-
tant, die d€ @rzaqk op taÍel
mctcn br€agen Yan de Íinan-
ciële watlorde binnen,de NBB.
De tond heeÍt een b.grotinEstè
kort van.bijna 290.0q) Sulden en

Bezuinigingen sn
de sportraad

GemeentE begrotlng
1984

- Lidmaatschap NSR

- Gymnastiek

- Badminton

HELP ::

een niet-inbatt vordering oP het
nÀtionale badtnlnton ccntnrm
(NBc) van 1,3 milÍrn gulden'
saatd@r de bond oP de rand
van het Íaillissement vertseett.
Het wsnbeheer heeÍt het SrooG
ste district zuid-Holtend, dBt
meer d8n een kwaÉ van het le-
denaantal herbergÈ er trE gÈ
bracht opcnliik tÉ Ébellercn en
aÍscheiÖngsplailten te mal'cÍL

Verleden wcek dinrdag reden
de bondsploblemen door bonds-
v@rzitter Snellens en sp€e zelf
voor de redio gebcgrt€lliseerd.

Elaarbu hield SneueÍ§ ziin di-
rect€ur nsdnÈkellik de hand
boven het h@Íd. SPee was niet
geschorst, maar er walen werk-
afspraten gcma^alt, zoels bin-
nen elke zichzelÍ rcsPecterende
bond het geYal is. Erkele dagen
latér legde de belastingöenstoP

0mtrent de bezuintglng op de dLrskte subsldie heeft de
sportraad nog steeds gBan deflnitlef advles uitgebracht
aan de Sportatlchting. EnerziJds zit men met de uitspraak
van de ledenraadsvergadering, andarzÍJds ftikt snze brl'ef
toch een achokeffekt teueeg gebracht te habben. In elk
geval laat het uLtbrengen van advlea nu aI tleken langar
op zich ulachten dan de bedoelLng uas.
De Sportstichting uekt dE lndruk meer achteD onze mening
te staan en ook op die manier de gemeentE te ullllen
adviseren.

Deze begroting komt 15 oktober ult en hierLn staat
dat dE dlrekte subsidÍe voor 1984 nLet met Í 50.000r-
uordt verminderd maar met f 75.000r-
Hope1iJk za1 men niat b,eer de sportraad vragen op uelk
onderdeel deze bezulnlging mag drukken.

Onze briaf van 16 JuIÍ i.1. uaarÍn de vraag is gesteld
of rrliJ onza uerenlging als totaal kunnen aanmelden met
een eLgen sporttakvertegeruoordíger l1ikt nu beantuoord
te gaan uorden.

In de laatste zes ueken urerden blJ deze sektle 14u
nieuue leden ingeschreuen,

Jeugdbadminton Ln Hangstdal begint aardig te lopen,
de donderdag ln Elshof is erg slecht. bezet.

Bestuursleden die de enquete voor het gesprek met het
minl.gterie van UVC op 2? oktobar moeten voorbereiden
komen ln tijdnood omdat alleen pas de enquete van
badminton binnen ls. Voor bedoelde personsn kleeft
hieraan nog enlge avonden uerk.

ciële sitlrsue van NBB en NBC,
die (hor èon zogelraatnde pera-
plu-bsÍtlt€hcDtng verstrcn8pld
raaLt€. is a niipend" dat zondér
steun van detd€n c€Ír bankÍoet
onontkomboar is. scheuring in
de bond door sÍschelding van
een oÍ meer dlstrict€n leidt vru-
wel aker tot dlr€ct tsillissÈ
menL Das,nan dln slle partllen
op de hooetr gebracht. De dlver-
s€ lnstsntlcs zullcn de inÍorma-
tie ln eigen krtng verder bespre
ken. Een treedc overlcgrcn&
volgt over YeertieÍt da8Ën.
Nr de rcr8Efutng mct cxtam€
orgianlsatl€s LwaE het b€stuur
ven de NBB nog bli€cn. D88r
wetd bcslotén tot een rtoÍEEni-
sati,e ven hct bondsbureaq zÈ
dBt herhslin8ien in è tcloDst
ultgeslotcn ziln. Dtt beEluit ls
evenoens een dlrcct gE'vot8 vsn
d€ rapportagp van stuurgrrpen
en accountant. C'ellrlttidlg nam
het bGtuur de nodige msrtEgÈ
len om d€ dageliikse ganrt Yan
zalen op het bondsbuleau nor-
msal dooEsng t lstetr viilbn.
Ilet personeel werd gi§tgen
door het b€stuur op dE hooet€
gesteld val}d€ laatste ontwilke
lingen.

Trouu
r4-10-r983
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- Hoofdbestuurs- In tegenstelllng tot rrrat afgesproken hraa vindt de
vergadering vergaderl.ng plaats op 24 oktober 1983 in het klubhuis,
24 - 10 - 1983 en bagint om 20.00 uur.

Agenda.

' I. opening
2. post en mededelingen
3. notulen vergaderlng 12 - 9 - L983
4. ledenvergadaringen eekties
5. algemene ledenvergaderÍ,ng 31 - 10 - 1983

- Jaarverslagan
- financÍele verelagen
- kaskontrol.as en kasvereLagan

6. voorbareidÍng gesprek met LJVC op 27 - l0 - 1983
7. sportraad, subsldies Bn gemeente bagroting
8. sekties
9. rondvraag

-4-
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Aubadsetraat 35 Íilftmegon.
TeL. 080 - 77 62 82

- sponsorloop:

sekretariaat
uijziging:

ledenvergade-

ring s

v- gt gglql.gg

- springuedstrij-
den:

- St. NÍcol-aas:

nieuue bestuurs-De sektie gymnastiek heeft 2 nieur,-re bestuursfeden:

leden e/mno r dhr. J. Kloks en dhr" P" Zandvel-d.

§PORTVERENIG'È'G

r@gl G*i[{EmffiE{&g€S!,
FIUMEGET.I

1e .iaargang nnc I 17 november 1983

De sponsorloop bij de sektie gymnastiek is tr:ederom een groot

succes geuorden. fr zijn reeds'5 nieuure valmatten gekocht en

in de zal-en geplaatst. Tevens zijn er nog enkele vanggordels

gekc,cht' De.l-eden die het meeste geld hebben binnengebracht

zul-l-en binnenknrt hun prijzen ontvangen.

De gymnastiekvereniging Sparta hee f t een nieur.i.le secretaris:

J.lri. Th. Rikken, Lankf orst 45 - 62 ' 6538 JZ Nijmegen.

Tel: 38'l - 451492

Uorige vL:rgadering uerd door tLJim Zegers gezegd: rr dat de

vergadering slecht u;ordt bezocht is een teken voor het feit
dat het goed gaat met de club rt. Na cie ledenvergaderi,ng

van 31 oktnber ueten ue zeker dat het, goed gaat"

Veel uias er echier ook niet te mel-den.

Ook bij de korfbal uorden momenteel- sueatcrs met npdruk

vcrkocht. Iets voor de andere sekties ?

Aos. znndag uorden uederom de traditionele springuedstrijden

gehouden in de sporthal van de SSGN aan de Lamastraat.

De animo is zo groot dat er 2 uedstrijden moeten uorden

gehouden. Reeds 250 Leden hebben ingeschreven.

In plaats van de gebruikelijke altentie in de schoen, uordt

er dit jaar in enke.l-e zal-en een filmuur gehouden voor all-e

jeugdleden tot '10 jaar" De filmapparatuur komt van de Nijm.

jeuEdraad, en de tekenfilms zijn gehuurd bij de Lindenberg.

De aktiviteiten vónden plaats in de ueek van 28 nov - 2 deo,

De sektie korflbal houdt haar fecst op zatetdag 26 november

in het cl-ubhuis.



uelk.m. De fiLms urorden vertoond op de volgende tijden

en Ín de volgende za.Lens

" maanOag 28 nov. van 17.00 - 18.00 Uranusstraat

dinsdag 29 nov. van 18.00 - 19.00 lilalvert
u,oensdag 30 nov. van 14"00 - 15.00 tïolenhoek

donderdag 1 dec.'l'an 17.00 - 18.00 E1shofcollege
vrijdag 2 dec. van 17.00 - 18.00 sporthal Horstacker

- nieuule aktivi- Per 4 november uorden in de sporthal Horstacker in 3

teiten e zaaldelen de volgende aktiviteiten georganiseerd;

peanut.bal oo.I.Ve lvlarijke van Raaij en Fanny v.d. Vegte

gymnastiek o.1.v. John Frinsel
honkbaltraining o.1.v. Gerard Francissen
Via de seholen is er reklame voor de aktiviteiten gemaakt.

Reeds de eerste keer ularen er al 34 deelnemers( sters)

De sektie gymnastiek start rflri-.v.donderag 1 december

met een gymnastiek/turnuur in de gymzaal Thorbeckestraat ZS

Tijde 16.30 - 17.30 uur.

- gesprek u.V.C.3 Donderdag 2? oktober heeft het geprek plaats gevonden met

vertegenuloordigers van lJ. u.c. en de sportservice Gelder.l-and.

Het u.ras een erg prettig en zinvoL gesprek. VeeL uaaedering
ujas er ook voor het feit dat er overdag kon urorden vergaderd,

en voor de verzorging van het geheel" trle bedanken nogmaals

de clubhuiscomm. voor hun rnoeites"

- cursus Ton In het kader van de SïK funktÍe gaat Ton Teunisser') m.i.v.
Teunissen: vrijdaq 25 november een eursus volgen in Tilburg.

Dezezal duren tot 1 juli 1984. Na deze periode is hij ueer

voor de sekties beschikbaar.

- uerkgeversdags SÍmon Kersten en Ton Teuni.ssen op zaterdag 26 november

een uicrkgeversdag bijtr.ionen te Nieurrlegein. Zoulel mensen

van ministerie lJ.V.C., a1s overige uerkgevers zul_len

hier ervaringen uiturisseLen.



Sportraad ín brief: Verenigingen komen in grote problemen

k bestuur'
Door onze verslaggever

NIJIIÍEGEN - Als de door burgemeester en wethou-
ders voorgestelde bezuinigingen op de sportclubs
doorgaan, zullen tal van verenigingen in grote proble-
men komen.

Dat schrijft de Nijmeegse
Sportraad in een boze brief
aan het college. ,,We kunnen
niet anders concluderen dan
dat u het beginsel van be-
hoorlijk bestuur negeert",
aldus de brief. De Sportraad
stelt dat de verenigingen
worden geconfronteerd met
een hoeveelheid maatregelen
die op zeer korte termijn van
kracht zouden moet€n uror-
den. ZeUs aI zouden ze als-
nog over een langere periode
worden uitgesmeerd, dan
nog kunnen de clubs de (zo-
veelste) bezuiniging niet aan

Ruim 33 Vo
Burgemeester en wethou-

ders stellen voor om met in-
gang van l9B[ te stoppen met
de jeugdledensubsidie en
flink te bezuinigen op de lei-
dersvorming. Op die manier
wordt de sportsector gecon-
fronteerd met een bezuini-
ging van ruim 3Í196 binnen
één jaar, zo heeft de Sport-
raad uitgerekend.

En daar blijft het niet bij.
.lilant de verenigingen zullen
óók voor andere hogere las-
ten komen te staan: w§stet-
ling van de tarieven, men
moet zelf meer aan het on-
derhoud van de sportaccom-
modaties gaan doen; de on-
roerend goed-belasting gaat
omhoog, ga zo maar door.

Willekeur
,,We kunnen ons niet aan

de indruk onttrekken dat
hier het beginsel van wille-
keur wordt gehanteerd", al-
dus de Sportraad. Die verge-
lijkt de sportsector met een
net zo belangriike andere re-
creatieve zaak: het biblio-
theekwerk. De landeliike be-
zuinigingen op het biblio-
theekwerk worden volledig
voor de gemeentelijke reke-
ning genomen.

Men hoopt dat het college
bereid is op korte termijn
met de Sportraad te praten
over de grote effecten van de
voorgestelde bezuinigingen.
En dat de gemeenteraad tij-
dens de begrotingsdebatten
in december een oplossrng
zal vinden.

Bi-jgaand artikel stond onlangs in de Gelderiander en
was misschien niet voor iedereen even duidelijk.
Ik ken de inhoud van de brief ook niet precies maar
heb we1 meegedaan aan de aanzet tot dit schrS-jven.
De genoemde bezuiniging van ruim )J c/t slaat op het
feit dat vi-a een tussenstap van I 25.000r- in 1981
met i-ngang van 1984 f 7r.000r- wordt gekort op de
direkte subsidie, wat overeenkomt op a 11 % van de
gehele direkte subsidie.
In onze vereniging zijn de begroting en kontributie
voor het seizoen 19Bj - 1984 reeds in mei 1!Bl vast-
gesteld terwijl in oktober j.I. pas bekend wordt
hoeveel voor '1984 wordt bezuinigd.

De huidige subsidieregeling is een geneenteraads-
besluit, de bepalingen zijn nauw vastgelegd.
Het op zo f n korte te:mrijn veranderen van een raads-
besluit( bijna rnet terug:werkende kracht ) en zonder
daarbiJ aan te geven hoe de nieuve regeling wordt,
wordt in de brief I onbehoorlijk bestuurt genoemd.

AIs een penningpeester die begrotingen moet maken
niet eens meer zeker kan zi-jn van raadsbesluiten,
waar kan die dan nog wel vast op rekenen?

Zoals U weet was er nogal wat onrust over de wraa6:
op welke subsidie onderdelen mocht worden bezuinigd.
Inmiddels staat de Sportraad niet meer op het stand-
punt dat dit alleen moet gebeuren op subsidie voor
leiderslasten. Wanneer en door wie nu we1 wordt
beslist hoe de pljn moet worden verdeeld weet ik ook
niet en ik ben er ook zeker nog niet optimistisch over.

Volgens de Gelderlander stopt de gemeente m.i.v. 1984
met de jeugdsportsubsidie en subsidie op leiders-
vorming, ik denk echter dat op dit punt de brlef van
de Sportraad niet Juist wordt geciteerd.

In 1984 wordt een grote stadsbingo georganiseerd
door het I.P.A. ( international Police Oginization )
ten bate v€rl een projekt van Unicef in Kameroen.
Ie medewerking van de Hazenkarap wordt hierbij
ingeroepen. Ondergetekende zal op 29 november een
info::natie avond hierover biJwonen.

Simon Kersten.


