
SPORTVERENIGING
,DE HAZE]II(ATP'

NIJMEGEN

Y Nijmegen, ! januari 1!84

Aan: College van Br:rgemeester en wethouders,
Korte Nieuwstraat, 5,
Nijmegen.

Geacht colIege,

De sportvereniging ttde Hazenkamptr verzorgt in Nijmegen een vijftal sporten,
onderverdeeld in ! sekties, waarvatrl de sektie gymnastiek en turnen verreweg
de grootste sektle is, welke bestaat uit twee afdelingen:'
a. de afdrling gSrmnastiek verzorgt voor 700 à BO0 leden van 4 jaar tot

volwassenen gïmrnastiek, rekreatie sport, ritmlsche gymnastiek, bij-
scholing van aanstaande CIOS-en Sportacademie studenten en dergelijke.

b. de afdeling turnen verzorgt voor + 70 l-eden een aantal turnlessen di-e,

al naar gelang het nj-veau, neerkomen op $ tot B uur per week en richt
zich op regionaal en landelijk wedstrijd niveau, demonstraties en dergelijke.

Met de laatst genoemde afdeling is reeds LJ jaax gewerkt aari.. verhoging van

het niveau, wat ertoe heeft geleid dat onze vereniging de laatète vier jaar
deel u-itmaakt van de natÍonale top, hetgeen duidelÍjk blijkt uit de volgende

resultaten:

- Hazenkampleden maken sinds 1980 deel uj-t van de nationale selektie in
Papendal.

- In 1981 en 198J werd de llazenkanp clubkanpioen v€ul Neclerland, in 1!80 en

1!82 tweede.

- In d.e Nederlandse ploeg op de wereld.kampioenschappen in 1981 te Boedapest

was een Hazenka^mpster opgenomen, terwijl de ploeg op de wereldkarnpioen-

schappen in 1981 te Moskou voor de helft uit llazenkanpsters bestond.

0p het gebied van het turnen i*ordt in Nijmegen ltopsport[ bedreven en het

beleid van de Hazenkamp is erop gericht dat zo te houden.

Dit laatste brengt echter we1 de nod.ige financiële en accomodatie problemen

met zich mee.
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Het financieel tekort van de afCeling turnen, wae..r noodgedwongen toch a1

kontributies voorkomen van Í 45Ot- per jaar, werd steeds gedicht door de

afdeling gymnastiek.

0m de volgende redenen is dit momenteel niet meer mogelijk:
a. de afdeling gynnastiek komt op haar budget tegenwoordig eerder tekort

dan dat er een overschot is, veroorzaakt door:

a.1. terugloop aan Ieden, zowel veroorzaakt door een minder aanbod van

jeqd ten gevolge van de ttvergrijzingrr van Nijmegen, a1s de terug-
gang van inkomens, waardoor steeds minder jeugdleden meer dan é6n

sport mogen bedrijven.
a.2. onmogelijkheid de kontributies, juist in de huidige tijd van terrrg-

gangr verder te verhogen. I)e Ilazenkamp is toch aI een van de duur-
ste verenigingen in Nijmegen.

b. Het op korte termijn sterk lastenverzwarende overheidsbeleid.
b.1. De direkte gemeente subsidie wordt Ln 1981 l5%, en in l9e4 4U/o

verlaa.gd.

b.2. Iè zaalhuurlaste: worden jaarlijks vermeerderd met */o.

b.l. De lasten van de full-time leiding vorrnen procentueel een steeds

groter gedeelte van de omzet en drukken daardoor steeds zwaarder

op de vereniging.

Yoorts wordt de turnafdeling zelf geconfronteerd met een aantal lastenver-
zwaringen zoals:
a. In recordtempo en met teruglrerkende kracht verhoogde zaalhuurlasten.

De eis om de gehele week over dezelfde zaal met een uitgebreide €n aar-
gepaste toestelaccomodatie te besehikken heeft geleid tot een beleid
waarin deze afdeling met handen en voeten gebonden is aan de gymnastiek-

zaa.l aan de Reestraat.
I)e symbolische, op historische gronden afgesproken, huurprijs van f B00r-

per jaar is nu plotseling verhoogd tot :rrim f 10.000r- voor l-982-198J en

meer dan f 1].000r- voor het lopende seizoen.
In bljgaande briefwisselÍng is meer te vinden over deze problematiek.
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b. Het sucses van de afdeling heeft een wervende inv]oed op adspirantturnsters.
Dit meeraanbod aan potentiËle t'topsportrrleden en de steeds zwaardere

eisen ten aanzíen van het aantal lesuren om Cit niveau te kunnen hand-
haven, veroorzaken een verdergaande stijging van zaa3- en leiderslasten.

Genoemde zaken leiden tot een snel groeiend financieel tekort van deze

afdeling turnen, een tekort dat voor het lopende sej-zoen f,eeds wordt begroot
op bijna Í 20.000r-.
Dit tekort, zd- in het aankomende seizoen door ve::minderde subsidie €Ír ver-
hoogde zaalhuurlasten verder toenemen en, indien a€u'i de noodzaak tot uit-
breiding van het aantal lesuren verder wordt tegemoet gekomen, tot een

tekort van ruim Í J0.000r- oplopen.
Bovendien is nu, bijna een half jaar na afsluiten van het seizoen l9B2-L981,

over dit seizoen ten gevolge van de verhoogde zaalhuur een lastenverzwaring
van bijna f 10.000r- ontstaan.

De desastreuse en korte termijn ontwikkeling ten aanzíen van de kosten
nopen ons ertoe het college varr Br:.rgemeester en wethouders te vragen om een

aangepaste subsidie regeling, specifiek gericht op het behoud van deze

vorm van topsport in Nijmegen.

Uiteraard zouden wij g:raag in de gelegenheid worden gesteld ons standpunt

verder toe te lichten en daadwerkelijk en bijdra6e te leveren a€u'r een lange

terrnijnbeleid op dit gebied.

Wij hopen op een spoedig antwoord Uwerzijds en tekenen met vriendelijke
groeten,

hoogachtend

M.C.Boogert
sekretaris s.v.de Hazenkamp

s.v.do Hazenkamp,
Prins Bernhardstra.at 41,
652L AB Nijmegen.

Copy verzonden aan: Commi-ssie van Educatie
Ni jmeegse Sportsticht ing
Nijmeegse Sportraad
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