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SPORTVERENIGING

-DE HAZEIIKAmP'
NIJMEGENÉJY BEI,EIDSNOTITIE 1990 - 1995

SEKTIE GÏÏi{NÀSTIEK EI{ TURI{EN

In de top van het seÍzoen telt de sektie 950 tot 1000 leden. Van dit aantal
muteren er 400 tot 450 per seizoen, voornamelijk binnen de afdeling
gymnastiek. Er wordt lesqegeven aan jeugd vanaÍ 3,5 jaar, voor deze jeugd

i; de gymnastiekles vergelijkbaar met de basisschool in het onderwijs. Op

een bepaaltle leeÍtijd kiest het kind voor een specialisme. De specialismen
turnen, ritmiek, badminton, honk- en soÍtbal en korfbal heeft de vereniging
in eigen huis, voor de overiqen zal gekozen moeten worden voor een andere
vereniging. De afdelingen senioren-gymnastiek en turnen zijn erg stabiel.
De turnsport wordt beoeÍend in een gehuurde industriehal. Binnen de wanden
van deze hal is alles eigendom van de vereniging. Door realisatie van een

klimwand is onderilak verschaft aan een bergsportvereniging.
De huurovereenkomst van de hal loopt af op 8 september L995 en het ziet er
naar uit dat deze niet zal worden verlengd. À1 geruime tijd is overleg met

de gemeente gaande, de probleemstelling is complex en een oplossing is nog

niet in zicht. De vereniging ziet het ter beschikking stellen en aanpassen
van een wijksporthal als een reëIe en mogelijk goedkoopste optie.

De aftleling turnen is erg stabiel, zowel in aantal als in prestatie. Jaar
in jaar uit wordt hoog gescoord bij nationale kampioenschappen en Grand
prix wedstrÍjden en levert de vereniging leden aan de nationale selekties.
Tussen de 10 en 20 t van de omzet wordt jaartijks besteed aan de topsport.
Deze aanslag op het buttget van de overige leden is moeilijk vol te houden
en wordt daarnaast nog als onvoldoende ervaren. De topsportleden betalen
een kontributie van f 700,- en qeven nog een fors bedrag uit aan reiskosten
en kleding. De vereniging meent dan ook voor de topturnselektie aanspraak
te kunnen maken op de subsidiegelden met bestemming topsport.

SEKTIE [ONK- EN SOFTBÀL

De sektie telt in het speelseizoen 1990 252 leden en 1"6 teams.
Het honkbalveld is hiermee overbelast. Met deelgebruik van een halfverhard
(voetbal)trainingsveld wordt met moeite de volletlige kompetitie afgewerkt.
De uitbreiding van honkbalakkommodaties met een veld in Lindenholt heeft
geen waarneembare gevolgen gehad op de gestadige groei van het ledental.
Uitbreiding van de akkommodatie Winkelsteeg met een volwaardig softbalveld
wordt noodzaak. Deze noodzaak wordt ingegeven door;
1. Het totaal volume van de sektie.
2. Mogelijk binnenkort deelname aan de landelijke softbalklasse.

Het eerste team honkbal speelt tandelijk tweede klasse, voor de beide
senioren-softbalteams is de landelijke klasse bereikbaar. De sektie begeeft
zich hiermee duidelijk in het topsportniveau. De vraaq is hoelang dit
niveau kan worden gehandhaafd omdat op basis van de huidige inkomsten er
geen enkete ruimte is voor betaalde krachten. Het deelnemen aan landelijke
kompetities brengt tevens Íorse reiskosten met zich mee.

De sektie wenst daarom aIs "topsportvereniging" te worden gezien aIs het
qaat om verdeling van de subsidiegelden met de bestemming topsport.



SEKTTE BÀDIiTINTON

Naast deelname aan kompetitie 'speelt tle sektie vooral in op de grote
behoeÍte aan rekreatief sporten onder verantwoorde begeleiding. De sektie
is vooral voor de jeugd volledig aangewezen op de sporthal Hengstdal en
vraagt reeds geruime tijd om uÍtbreiding in deze hal.

SEKTIE KORTBÀIJ

De verplaatsing naar de kunstgrasvelden van Quick zal dit jaar zijn beslag
krijgen. In totaliteit is de korfbalsport znak bezet, zo ook bij de
Hazenkamp. I{e hopen dat het spelen op kunstgras, als enige in de reqio,
geen nadelige effekten zal hebben op het toch a1 geringe ledenaantal.
Van de andere kant zal de realisatie van een nieuw klubhuis een positieve
uitwerking kunnen hebben op het ledental.

ÀtGEIiíEEN

Het r*egvallen van het STK arbeidsplaatsen plan op lokaa1 niveau is een
tegenslag voor de vereniging. De vereniging beschikt aI jaren over een STK
plaats, het bestuur heeft vele jaren bijzonder aktief deelgenomen aan
beleidsbepaling op dit gebied. De arbeidsplaats is m.i.v. L juli 1990
vervallen. l{ij zien dit als verdere teruggang op het gebied van
mogelijkheden voor betaalde (CIOS-)krachten in de verenigingswereld.
Op 5 november 1989 hebben wij de Kon. Ned. Gymnastiek Bond verzocht,
vooruitlopend op het door de bond nog nader uit te werken beleid t.a.v. de
aan de bond toe te wijzen STK plaatsen, onze STK plaats over te nemen en de
STK kraeht te tlerk te stellen bij de Hazenkamp. Dit uiteraard onder de
voorwaarde dat de vereniging het niet gesubsidieerde deel betaalt. Dit
bericht was voorbesproken met het ministerie. Resultaat nul!

A1s kompensatie op het wegvallen van de bestuurlijke ondersteuninq in de
STK funktie is besloten voor het financiële en administratieve beheer een
grootscheepse automatisering door te voeren. Voor een vereniging als de
Hazenkamp met diverse sportsekties, vele kontributie soorten, maandelijkse
inning en de moqelijkheid van automatische inkasso is geen standaard
software-pakket (tegen redelijke prijs) voorhanden. Naarstig wordt gezocht
naar verenigingen met dezeltde problematiek, de vereniging wenst ook mee te
werken als pÍloot projekt aan de ontwikkeling van een verkoopbaar software
pakket.

De vereniging richt zich niet specifiek op de doelgroep ouderen als
uitzondering. Leéftijd speelt Iang niet altijd een rol aIs het gaat om

deelname aan de normale verenigingssport. Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde
Ieeftijd van de herenqroep gymnastiek 52,5 jaar en zijn ile twee oudste
leden 71 en 68.

Ook richt de vereniging zich niet op etnische minderheden als uitzondering.
Iedereen is welkom, naar nationaliteit wordt niet gevraagd. Aan het namen-
bestand valt op te maken dat de vereniging vele buitenlanders plaats biedt.

In het afgelopen seizoen is in het verenigingsblad aandacht besteed aan de
mogelijkheid van ondersteuning middels sociale zaken. Voor zover bekend
hebben diverse Ieden van deze regeling gebruik gemaakt.

Nijmegen. juli 1990.
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SEKTIE GYIiíilÀSTIEK EN TURI{EU

BETTETDSPIJII{ TOPSPORT EI{ ïURNf,Àt

In de begin jaren '80 Ís bij de sektie de behoefte ontstaan aan een eigen
akkommodatie, specifiek ingericht voor het bedrijven van de turnsport.
Er werd geturnd in een gymnastiekzaal aan de Reestraat, de afmetingen rrarengering en de huur werd plotseling twintig-voudig verhoogd.
Een programma van líensen en eisen werd opgesteld alsmede een investerings-
en exploitatiebegroting. Met medewerkers van de afdeling Sport en Recreatie
van de gemeente werd overleg gepleegd over een aanbouw aan een gymnastiek-
zaal. ondanks de goede wil leidde dit niet tot resultaat.In juni 1-985 werd een advertentie in de krant geplaatst voor een bedrijfs-
ruimte, op I september van dat zelfde jaar werd de turnhal betrokken.
Een deel van een bedrijfsruimte aan de Ploegstraat werd gehuurd voor eenperiode van tien jaar. Bouwvergunning was lnmiddels a"ngevr"ugd en tussenaIle turnlessen door werd tte hal verbouw tot een turnhal met vele
specif ieke voorzieningen.

rn qrote lijnen zag het investeringspraatje er als vorgt uit;
investering ruim 3 ton, te finaneieren midclels:
1. Eén ton eigen inbreng
2. Een ton gemeente subsidie
3. Eén ton lening met gemeente garantie

In een turnhal dienen de toestellen permanent te zijn opgesteld. Elke dag
de toestellen praatsen en weer opruimen kost te veel tijd-ón energie.
De hal dient, in verband met de maten van een vrije-óefeningvloer en een
aanroop voor sprongen, minimaar 15 x 30 meter groot te zíjn en moetcentraal gelegen en goed bereikbaar per openbaar vervoer zijn.

Uiteindelijk werd Í 24.?00,- aan subsidie
/ 100.000,- toegezeqid. Van deze lening
zeer veel eigen inbreng aan menskracht
inmiddels veranderd in een echte turnhal,
nog we1 het een en ander schort.

Proqramma van eisen

De inrichting dient er a1s volgt uit
- valkuil
- in de vloer verzonken trampoline
- vrije-oefeningvloer 12 X 12 meter
- 3 bruggen ongelijke tiggers
- 5 evenwichtsbalken
- ringenstel
- rekstok
- akrobatiekbaan
- diverse toestellen
- kleedkamers
- douches

ontvanqen en een lening van
is pas / 50.000.- opgenomen. Met
en middelen uit akties is de hal
waaraan echter om dÍverse redenen

te zien:
gerealiseerd
gerealiseerd
nog niet gerealiseerd
gerealiseerd
gerealiseerd
gereal iseerd
gerealiseerd
gerealiseerd
qerealiseerd
gerealiseerd
nog niet qerealiseerd



Ledenbestand

In l-985 werd de turnhal betrokken met 75 leden verdeeld over 17 lessen.
Momenteel Ís tle hal bomvol, 370 leden krijgen les in 48 lesuren. Voorts
wordt onderdak verleend aan andere verenigingen, buitenschoolse
aktiviteiten en een bergsportvereniqing.

Exploi!atie

Niet alle \{ensen zíjn gerealiseerd en de helft van de lening is slechts
opqenomen. Dit heeft de volgende oorzaken;
- Het niet verwerven van de begrote subsidie betekende een gat in de

investeringsbegroting, waardoor de hal niet dusdanig kon worden aÍgebouwd
dat deze voldeed aan de eisen te stellen door het onderwijs. Hierdoor kon
de hal voor daguren moeilijk worden verhuurd waardoor een gat ontstond in
de exploitatiebegroting.

- De hal had een enorme aantrekkingskracht op talentvolle turnsters en de
vereniging begaÍ zich daardoor in snel tempo op het pad van de topsport.
Dit heeft een groot effekt op de gemiddelde lesbezetting, momenteel
gemiddeld 7,7 Iid. Ook dit vormt een niet te verwaarlozen aspect voor in
de exploÍtatie.

- De grote inzet aan menskracht betekent dat lang niet alIes in korte
termijn kan worden gerealiseerd. De uitbouw houdt daarom gelijke tred met
de beschikbare tijd van vele vrijwilligers.

- Voorzichtig beleid t.a.v. financiëIe verplichtingen en veel inbreng uit
akties.

Hoewel het ledenbestand al jaren op een gelijk niveau blijÍt heeft er een
forse verschuiving plaats gevonden van rekreatiesport naar rvedstrijdsport
en topsport. Vooral atit laatste vormt, ondanks de erg hoge kontributies,
een nagenoeg niet meer op te brengen kostenpost. Zonder andere tinancièIe
inbreng dan kontributies kan, ondanks de groeiende vraag, het topsport-
qebeuren niet verder worden uitgebreid.
Een tweede reden waardoor verdere groei wordt belemmerd is het feit dat de
turnhal volledig bezet is.

Toekomst

De turnhal is vol en uitbreiding is derhalve dringend gewenst. Hierbij
wordt gedacht aan dÍverse mogelijkheden zoals:
1. Een tweede hal naast de eerste, in hetzelfde industriepand.
2. Een tweede hal op een andere plaats in Nijmegen
3. Een nieuwe akkommodatie L,5 tot 2 maal zo groot a1s de bestaande hal.

In het vooroverleg wat reeds heeft plaatsgevonden met medewerkers van de
afdeling Sport en Recreatie zijn deze mogelijkheden aan de orde geweest
alsmede de hieraan verbonden financièIe consequenties. Vastgesteld is
hierbij dat de probleemstelling complex 1s en dat een oplossing niet kan
worden bereikt zonder medewerking van tle overheid.
In dit overleg is ook gebleken tlat, gelet op feit dat de eigenaar van de
hal zijn intlustrie-aktiviteiten verder wenst uit te breiden, er van uit
gegaan moet r+orden dat de kans op verleniging van de huurovereenkomst in
1995 gering is. De vereniging gaat er van uit dat het beleid de eerst
komende 5 jaar moet leiden tot resultaat en dit resultaat moet zijn;
1,. Uitbreidinq of verdubbeling van de, specifiek op turnen gerichte,

akkommodatie in Nijmegen.
2. Vernieuwing c.q. verhuizing van de reeds beschikbare ruimte.



Financiën

Kernbedragen uit de begroting L990 -199L van de

Inkomsten
Kontributies en inschrijfgelden
Subsidie
Sponsoring en akties
Inkomsten optredens
Diversen
Verlies, kosten aÍd. À/C turnen

Uitgaven
Leidinq
Ploegstraat
Overige zaalruimte
Afdrachten
Organisatiekosten
Reiskosten
Kosten optredens, wedstrijden
Opbrengst rekreatiesport

sektie:

A/C turnen totaalGymnastiek
B-turnen
Aeroboc-TPT

Í 165.330,-
14 . 100, -

5.500,-
350, -

/ 185 . 280, -

76.000,
28 . 300,
2t .780,
LB . 570,
7.800,

3B .000, -
l_0.000, -

400, -
l_.000, -
L.500,-
1 .000, -

Í t3. 250, -
400, _

:11 .000, -

27 .250,-
f st.900, -

Í L78.580,-
14. 500, -
l_1 .000, -
5.500,-

350, -
27 .750,-

í 231.680,-

Í tL4.000,-
38.300,-
2L.780,-
18 . 970, -
8.880,-
l_ . 500, -
? .000, -

27 .250,-
Í zll.6B0,-

6.000,-
26 . 830, -

/ 185.280,- 51 .900, -

Uit de begroting blijkt dat het prijskaartje voor het bedrijven van
topsport Í 27.25A,- bedraagt.
Om het gevraagde topsportniveau te kunnen handhaven is ÍinanciéIe
ondersteuning noodzakelijk. Dat topsport wordt bedreven is duidelijk. Sinds
1980, het jaar waarin de landsploeg tijttens de wereldkampioenschappen in
Moskou voor de helft uit Hazenkamp turnsters bestond, hebben vele leden bij
diverse wedstrijden op het erepodium qestaan.
De vereniginq meent daarom aanspraak te maken op subsidiegelden met
bestemming topsport.
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BEI,EIDSPI,ÀI{ SEKTIE HONK_ EN SOFTBÀI,

l,Íomenteel, (juli 1990) wordt er binnen de sektie door 252 leden gespeeld,
verdeeld over 16 teams.
Bij de afdeling Honkbal (gespeeld door heren/jongens) betekent dat 8 teams,
verdeeld naar leeftijd en kompititie:

Team Leeftiid Aantal KomPetitj-e

Senioren 1 vanaf L8 jaar L6 landelijke 2e kI.
Senioren 2 vanaf 1-8 jaar 13 rayon
Interregio 16-1-?-L8 jaar L4 regionaal rayons
,Junioren L6-17-L8 jaar 1-3 rayon
Adspiranten 1 13-14-15 jaar 13 rayon
Adspiranten 2 13-14-L5 jaar 10 rayon
Pupillen l- 10-11-12 jaar L0 rayon
Pupillen 2 10-LL-L2 jaar 11 rayon

Bij de afdeting SoÍtbaI (gespeeld door dames/meisjes) is dat, verdeeld naar
leeftijd en kompititie:
Team Leeftiid Àanta1 komPetitie

Senioren L vanaf L8 jaar Lq le kl. rayon
Senioren 2 vanaf l-8 jaar L2 Le kI. rayon
,Iunioren 15-L6-L7 jaar L0 rayon
Adspiranten L2-13-14 jaar L4 rayon

Bij de afiteling rekreanten spelen dames en heren in kompititie verband
softbal:

Team Leeftiid Aanta1 Kompetitie

Heren senioren 27 rayon in toernooivorm
ïríixed senioren L2 landeli jke toernooien.

Àfdeling "Peanuts", kinderen vanaÍ 6 jaar, die in toernooi verband aan de
peanutkompititie meedoen :

Team Leeftiid AantaL KomPetitie

Peanut 1 6 - 1-0 jaar L2 rayon
Peanut 2 6 - L0 jaar l2 rayon

Naast de hiervoor genoemde teamspelers zíjn er 42 leden die niet in
teamverband spelen, maar bijvoorbeeld aIs veteranen en op rekreantendagen,
trainingsavonden etc. puur rekreatief met de Honk- en Softbalsport bezig
zijn.

Totaal ledenbestand bestaat per 15 juni 1990 uit 252 leden.

De sektie Honk- en Softbal is in L950 opgericht binnen de sportvereniging
"De Hazenkamp". Dit jaar r*ordt Ín september het 40-jarig jubileum gevierd.



Groei

Sinds L987 is het aantal leden met 40 (spelende) Ieden toegenomen van l-73 naar
2L3 (23r).
Het aantal teams dat in toernooi of kompetitieverband speelt is in die periode
met 3 toegeneomen van L3 naar L6 teams (23t).
De groei is tot stand qekomen bÍj de Hazenkamp, ondanks, (misschien dankzij)
het feit dat er in die periode in Nijmegen een tweede veld in de Lindenholt is
aangelegd.

Reqiofunktie

Regionaal voorziet de sektie in een grote en steeds qroter wordende behoefte.
Tevens heett "De Hazenkamp" daarin een voortrekkersrol: het is de enige
vereniging in de regio waarbij er door de honkballers (Senioren-l-) lanrlelijk
gespeeld wordt, waar de andere honkbalverenigingen in Nijmegen en omgeving in
laqere klassen spelen en vaak slechts in de rayonkompitities (het Zuiden oÍ het
Oosten) .

Ook SoÍtba} Senioren l- en 2 zijn in het Nijmeegse tle hoogst qreklasseerden en
Senioren l- heeÍt zeer goede vooruitzichten om dit jaar te promoveren naar de
landelijke klasse Softbal.

In het hierna volgende beleidsplan worden termen ge-
bruikt die voor een leek mogelijk enige uitleg behoe-
ven. Hierop wordt aan het einde van dit plan summier
ingegaan.

HET BEIJEID

De sektie wil een vereniging zíjn waarbinnen de honk en softbalsport wordt
bedreven op diverse niveau's (kompetitie en rekreatie) en in diverse leeftijden
(senioren, jeuqd, jongste jeugd, (peanutters) rekreanten en veteranen).

IIet beleid zal dan ook treeleilig zijn, te weten:

1) a. teams in de kompetities zo hoog mogelijk laten spelen.
(doel hierbij is ook landelijke kompeti.tie voor softbal)

b. eigen kweek uit de junioren teams (interregio, junioren,
adspiranten, pupillen)

2) a. rekreatief bezig zijn, met name voor ouderen en zeer
jongeren (rekreanten, veteranen en peanuts)

b. waar de jongste jeugd talent en ambitie heeÍt, doorstromen
naar de juniorenteams.

UITVOERII{GSPLÀN

Om bovenstaand beleid te vervezenlijken zullen de volgende zaken moeten worden
aangepakt:

- niveau verbeterinq van de honkbal en softbal top (seniorenteams) door:
- goed kailer bij deze seniorenteams en
- verbredinq van deze seniorenteams door opvang van junioren aanwas.
- niveauverbetering van de lagere teams.
- speciale trainingen voor diverse specialisten.

- technische verbetering in de breedste zin van:
- velden (inklusief uitbreidinq)
- zaal-trainingsÍaciliteiten
- trainingstoestellen
- materiaal
- uitrusting



- uitbreidinq en opleidinq van kader voor de laaere en ieuqdteams
deze teams zullen a1s broedplaats dienen voor de aanwas naar "boven".

- enthousiast houden en maken van'de rekreatieve qroepen
- peanuts, zíf zijn de toekonst
- de rekreanten, zij kunnen veel betekenen in ile vereniging.

- financiën
Spelen op landelijk niveau brengt de volgende fÍnanciele consequenties
met zich mee:
- ext'ra reiskosten
- extra zaaltaciliteiten
- opleiilingen

II{VEI{TÀRI SÀTIE van de BEXODIGDE UITVOERII{G§ IITSTRTI}íEI{TEI{

Kader

Honkbal
- Senioren I -team in '90 (coach Francissen) geen problemen op de korte

termijn te verwachten.
- Senioren II -team kader aanwezig, deels selfsupporting.
- Interreqio (coach Ton Bosman) kader geen probleem voor '90.
- .]unioren kader is problematisch.
- Adspiranten I (coach Bert Schuurbiers) in '90 geen problemen.
- Àdspiranten II (coach GIen Spanner) in '90 geen probleem.
- Pupillen I (coaches Jan Dirk van Delden en Peter van Genert) in

'90 geen probleem.
- Pupillen 2 (coach Martin Kamoen) qeen problemen in '90.
- Peanuts in'90 geen problemen te verwaehten, mede door veel

enthousiaste ouders.
- Rekreanten min of meer selfsupporting en op korte termijn geen

problemen te verwachten.

§oftbal
- Senioren I -team (coach Dick Imhoff) in'90 geen problemen te

verwachten.
- Senioren II -team (coach Sjoerd Kempoerman en ilos Straten) in

"90 geen problemen.
- Junioren (coach Regina l{eyenberg en Fred Puts) in "90 geen probleem.
- Àdspiranten (coach Christine §traten en Fred Puts) in "90 geen

probleem, op langere termijn rve1.
- Peanuts in'90 geen problemen te verwachten (zie bij honkbal).

Teans

Honkbal
- Senioren I zít vrij krap in de bezetting. op korte termijn voldoende, op

Iangere termijn aanvas uit de lagere teams nodig
(en te vervachten).

- Senioren II redelijk qua bezetting, geen problemen te vervaeh-
ten.

- ïnterregio en Junioren voldoende bezetting.
- Àdspiranten teams (I en II) draaien goed, geen problemen te

verwachten.
- Pupillen I en II draaien goed, qeen problemen te verwachten,

ruime selektie.



Softbal
- Senioren I speelt 1e klasse rayon, geen problemen in de bezet-

ting te verwachten.
- Senioren II qua bezetting geen acute problemen te verwachten.
- ,Junioren geen problemen te verwachten.
- Àdspiranten geen problemen.
- Peanuts draaien zeer goed, ruim in de }eden, 24 spelertjes.
- Rekreanten Heren draaien goed mee in de kompetitie, geen pro-

problemen.
- Rekreanten Mixed Softbal spelen regelmatig toernooien, geen

probl=emen te verwachten.

Soecialisnen

- Pitchers en catchers behoeven een konstante specialistische
extra training.

- Rayon aÍvaardigingen: 1- speler (adspiranten honkbal) en 5
speelsters (adspiranten soÍtbal) en 2 pupillen softbal zijn
geselekteerd voor het vertegenwoordigende rayonteam
van Zuid-Nederland.

- Kadettenkamp: een adspirantspeler honkbal is geselekteerd om
aan een landelijke selektie deel tenemen.

- Jong Oranje: een soÍtbalster neemt deel aan de selektie voor
het nationale softbalteam Jong Oranje, dit ter voorbereiding en
deelname aan de I{K in Australië t992.

- Diverse scheidsrechters cursussen vorden georganiseerd voor
het rayon Zuid Nederland.

- Scorerscursussen worden georganiseerd.
- vier deelnemers aan door de Bond georganiseerde coachcursussen

in 1-990.

Àkkommodatie

De akkommodatie De l{inkelsteeg bestaat uit:

Een honkbalveld.
DÍt veld voldoet aan de bondsstandaard voor daglÍchtwedstrijden.

Een halÍverhard (voetbal) trainingsveld.
Dit veld wordt bespeeld in deelgebruik met voetbalverenigingen. Op het veld
is de minimale voorziening van een backstop aangebracht.
Softbal kan slechts incidenteel van dit gravelveld gebruik maken; dit veld
doet normaal dienst als een half-verhard veld voor trainingen van
voetbalelf tallen .

Het gravelveltl beschikt uiteraard nog niet over dug-outs. Hiei wordt
opgemerkt dat het soort gravel dat nu ook door de voetballers voor
trainingsdoeleinden vordt bespeeld niet voldoet aan de eisen als gesteld
voor honk- of softbal. Voor het uitvoeren van essentiëIe honk- en
softbalhandelingen, slidings, is het te gevaarlijk.

Bij promotie van het senioren I softbalteam za]- deze situatie problemen
opleveren aangezien de Bond voor wedstrijden dan minimumeisen heeft waaraan
dit veld zeker niet voldoet.
Overigens heeft de gemeente Nijmegen qeen soÍtba1 velden die aan dergelijke
eisen voldoen.



Privatiserinq-zeIf rerkzaanheid
De Hazenkamp is niet direct voorstander van volledige privatisering. Toch
Iegt de vereniging een grote zelfwerkzaamheid aan de dag.
Door de groei van de vereniging'is er een nijpend tekort aan bergruimte.
- Recentelijk is in eigen beheer een omroepcabine gebouwd waarin tevens een

bergruimte is opgenomen.
- De dug-outs voor het honkbalveld zijn aan vernieuwing toe, in de huidige

staat zíjn ze gevaarlijk in gebruik. Inmiddels is de verbouwing van de

'thuis' dug-out door diverse leden voltooid (juni 1990).
- Verbouwinq van de tweede dug-out is gepland voor het seizoen 1990-199l".
- Een oefencircuit, inklusief diverse trainingstoestellen/instrumenten, is

door leden zelt gekonstrueerd en gebouwd.

líaterieel en nateriaal

- Noodzaketijke specialistische uitrustingstukken :
* beschermende kleding voor catchers,* beschermende kleding voor scheidsrechters,
* helmen voor aan slagzijnde spelers.

- Werpmachines voor honk- en soÍtbal.
- Kalkmachines veld markeringen.
- Slagknuppels voor aIle teams.
- Speelballen (voor wedstrijden) en oefenballen voor normaal

oeÍengebruik en speciale ballen voor de werpmachines.

Financiën

Zoals elke sektie van de sportvereniging de Hazenkamp, heeft ook de sektie
Honk- en Softbal een eigen Íinancieel beleid. De sektie beheert en
exploiteert het klubhuis van de vereniging en verrrerft hieruit enige
inkomsten. Hiertegenover staat een erg grote inzet aan vrijwilligers.
Enkele kernbedragen uit de begroting voor het jaar 1990 :

Kosten
VeId- en zaalhuur, inklusief energiekosten Í 1L.850,-
Materiaal en materieel 7.200,-
Reiskosten l-2.000, -
Trainingskosten, inklusief toernooien en jeugdkampen 8.200,-
Bondslasten, bijdragen aan omnivereniging 12.750,-
Administratie, reprokosten, overigen 6.300,-

í s9.300, -
Inkonsten
Kontributie Í 4L.000,-
Donatie en Subsidie 2.100,-
Reklame 4.200,-
Klubaktiviteiten, grote klubaktie, rommelmarkt 4.000,-
Klubhuis 7.000, -

/ 58.300,-
Details kontributie
55seniorleden àÍ255,- Í14.025,-
92 juniorleden à Í 2L5,- 19.780,-
39 rekreanten à Í L05,- 4.095,-
24 peanuts à Í 65,- 1.560,-
42 nietspelenden à Í 55, - 2. 3l-0, -

De kontributie-bedragen lijken misschien hoog, echter deze zi)n inklusief
de nodige reiskosten. lÍet name de teams die intensief in de kompetities
meespelen staan voor hoge kosten van vervoer. Deze kosten zulIen nog
aanmerkelijk toenemen wanneer ook de softbalteams landelijk gaan spelen, zo
ook de kosten van zaaltrainingen. Er vorden aan trainers geen salari.ssen
betaald. Hier is vooralsnog onvoldoende financiële ruimte.



BEHOEFTEN

Teneinde het hiervoor gestelde beleid te kunnen uitvoeren is het het van
belang om de bestaande knelpunten aan te geven.

t{i} de sektie het eerste «lee} van het gesterde doel: "de l-e honk- en
soÍtbalteams laten promoveren, en deelnemen aan tle hogere, landelijke
kompetitieklassen" bereiken, dan zal er in ieder geval naar gestreefd
moeten worden oft, aÍgezien van het vereiste hogere sperpeil, zekere
randvoorwaarden te scheppen.
Een eerste randvoorwaarde: -juiste coaching en wil om op een hoger spelpeil
te geraken- is bij de spelers en speelsters van de senioren teams zeker
aanwezig.
Een tweede randvoorwaarde is de akkommodatie. Bij promoveren naar hogere(tandelijke) klassen zulIen hieraan door de KNBSB zeker nadere eisen
gesteld worden.
Hier zal dan ook de nodige aandacht aan besteed moeten worden.

Voor het tweede deel van het beteid: -rekreatief bezig zijn voor jong en
oud, met eventuere doorstroming van talent naar hogere teams- , za1 er
eveneens ruimte moeten worden geschapen, in zowel figuurlijke en
Ietterlijke zin. In figuurlijke zín zal er door enthousiast kader uit eigen
gelederen reeds veel qedaan kunnen worden. In letterlijke zin zal- er het
een en ander aan de benodigde trainingsfaciliteiten en veldruimte moeten
gebeuren. Reeds nu is het honkbalveld en omliggende ruimte tijdens de
trainings- avonden overvol; veelal over het randje van hetgeen nu nog
verantwoord is voor wat de veiligheid betreÍt.

Bovenstaande kan vertaald worden in behoeften op lange en op korte termijn.
Het zaL dan ook zaak zijn om deze behoeften kenbaar te maken aan de
daarvoor bestaande instanties. Behalve aan het hoofdbestuur van de
sportvereniging zaI dit moeten geschieden aan beheerder van de beschikbare
sportvelden, in casu, de gemeentelijke instanties.

Korte termijn

- uÍtbreiding van de trainingsfaciliteiten met een softbalveld te gebruÍken
als wedstrijd- en trainingsveld, een en ander volgens de bondsstandaard.

- onderhoud c.q. verbeterÍng van het honkbalveld (dug-outs)
- financièIe ondersteuning bij: - trainingsfaciriteiten /zalen

- materiaal/materieel
- reiskosten.

De sektie is van mening dat voor het deel ilat veroorzaakt r*ordt door deIandelijk spelende teams aanspraak gemaakt moet kunnen worden op de
subsidiegelden met de bestemming 'topsport, .

Langere termijn

zaaL
verlichting veld t.b.v. avondwedstrijden. (nodig na promotie naar Le
klasse landelijk, hoofdklasse).

Veldbezettinq

Met betrekking tot de veldbezetting kan het volgende opgemerkt worden:

In een rapport "De behoefte aan sportvelden in de Gemeente Nijmegen",
(Dienst sociale Zaken, afdeling O.P.B. en V., augustus 19S8) wordt reeds
aangeqeven dat er behoefte is aan een tweede honkbal- softbalveld op het
sportpark De l{inkelsteeg.



Ten aanzien van 'sottbal' (blz. 55) moet hier opgemerkt yorden dat in dat
rapport sprake is van softbalaktiviteiten door slechts één team op een veld
op het terrein van de universiteit. Dit moet op een misverstand berusten:
"De llazenkamp" speelt reeds jaren softbal , zíj het in een hoek van het
honkbalveld of incidenteel op een halfverhard voetbaltrainingsveld. Hier
kan tevens gesteld worden dat bedoelde universitaire veld in het geheel
niet voldoet aan de eisen van de KNBSB.

Huidige bezettÍng van het honkbalveld is:
- 23 speeldagen (wedstrijden) 260 uur, gemidderd dus lL uur per

spee.ldag; zaterdags én zondaqs.
- ten behoeve van de trainingen (resterende 5 dagen in de week)

spelen L6 teams @ 2 uur training = 32 uur bezetting per week.
verdeerd over 5 dagen is dat circa 6,5 uur bezetting. Bij een
gemidderde avondtrainingsmogelijkheid van 2 uur (geen ri;ht)
betekent dat 3 (drie!!l) teams per avond per vetd.

DergelÍjke overbezetting van het enige veld is met drie, qelijktijdig
trainende teams zeer problematisch en gevaarlijk.

KI{BSB - norn
Voor de wedstrijden op zaterdagen geldt dat er bij een vereniging dieslechts de beschikking heeft over één wedstrijdveld 4 teams bediend kunnen
worden, gerekend dat deze teams dan om de week een uit- wedstrÍjd spelen.Bij de Hazenkamp spelen er momenteel op zaterdag 5 honkbal jeugd-teams en 2softbal jeugd teams. Totaal dus ? teams met g3 1eden.
KNBSB-norm 4 teams, maximaal 48 leden.

Voor vedstrijden op zondagen spelen er bij de Hazenkamp 3 senioren teams
honkbal en 2 seniorenteams softbal, totaal dus 5 teams met Ol leden.
KNBSB-norm 4 teams,maximaal 52 leden.
Behalve de hierbovengenoemde teams spelen de rekreanten zeer regelmatigredstrijden op zondaqen.

Bij de situatie dat er een extra oefenveld aanwezig is gelden de KNBSB
normen voor zaterdag: 8 teams, maximaal 96 leden en

voor zondag: 6 teams, maximaal 90 teden.

Rijks Planologische Dieust - norn
Gerekend met de formule van de Rijks Planologische Dienst voor desportvelden en hun bespeling wordt het benodigde aantal velden voor desektie honk- en softbar, met 5 senioren teamÀ, 2 junioren teams en 5rereatieve/kleinste jeugd teams, bepaald op 1,59 veld.

KI{VB - noru
De norm voor veld bezetting volgens de KNVB gaat uit van het toe te latenaantal wedstrijden per veld. Volgens de door de KNVB gehanteerde formule
komt men voor de Hazenkamp dan uit op 10,25 wedstrijden per weekend,terwijl de KNVB slechts 7 rvedstrijden toelaat. ook hier is dus sprake van
een overbezetting van de akkommodatie.

Enschede - norn
Gerekend volgens de 'Ensehede - norm, mogen er per veld slechts 5wedstrijden per week gespeeld worden.

Bi izondere aktiviteiten
Jaarlijks wordt door de Hazenkamp medewerking verleent aan het school-soÍtba1 toernooi dat op de lÍinkelsteeg wordt qeorganiseerd. Regelnatigvorden meerdaagse bijzondere toernooien georganiseerd waaraan door
landelijke en internationale elubs r+ordt deelgenomen.
VooraÍgaand aan het ofÍiciëIe speelseizoen vorden oefenprogramma's
afgewerkt tegen landelijk spelende verenigingen.


