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PROGRÀMIIÍÀ SV DE HÀZENKÀMP

OMNI-VERENIGING SV DE IIÀZENKÀMP, BESTÀAT UIT DE SECTIES:

* GYMNÀSTIEK/TURNEN

* HONK- EN SOFTBÀL

* KORFBÀL

* BÀDMINTON

CLUBBIÀD
In het clubblad De Hazenkamper, dat rnaandelijks
verschijnt, staan de bel-angrijkste gegevens en
activiteiten vermeld en het wordt toegezonden aan a1le
L350 Leden.

HET PROGRÀMMÀ VÀN DE SECTIE GYMNASTIEK EN TURNEN BESTÀÀT UTT:

* kfeuterg)rm van 4 l/m 6 )aar
* turnen voor jeugdleden vanaf 7 jaar

* turnen voor seniorleden
* wedstrijdturnen en topturnen
* aerobi-clessen

* keep-fi-tl-essen voor senioren : dames en/of heren

* midl-ife-sport (50+)

* ninitrarnpolinespringen
* TurnPromotieTeam

LEfDING en JEUGDCOMMISSIE
All-e lessen r.rorden verzorgd door gediplorneerde en
enthousiaste feiders en leidsters. Een grote groep
jeugdleden vanaf 16 jaar zijn lid van de jeugdconmissie en
zij assisteren de }ej-ding bij de verschiflende lessen.

VOOR MEER INFORMÀTIE OVER:
* LESROOSTER
* CONTRIBUTIES
* AKTIVITEITEN

bell-en naar:
O8O - 442628 R.Kersten, adroininistratie
080 - 4501-00 H.Verschuren, coórdinatrice



ACTIVITEITEN

Voor aIle jeugdleden organiseerÈ onze vereniging jaarlijks :

* springrvredstrijden in de maand november.
* onderling clubkampioenschap.
* in iedere vakantie kan er door aIl-e ieuqdleden

steeds op woensdag worden deelgenomen aan de
turninstuif in onze turnhal".

* in voorbereiding zi)n een aantal extra
wedstrij den.

* het 'rHazenkamprr, het jaar afsluiten met een do1
weekend op ka:np met de vereniging.

* turnstages in vakanties.

* De Hazenkamp beschikt over een goed funktionerende
j eugdcornmissie.
De jeugdcornmissieleden, zo'r, 20 tesamen en doorgaans zelf
nog actief turnend zijn behulpzaam bij a1le acti-viteiten
en helpen bij veel lessen. zo l-eren zij leiding te geven.

zie voor de activiteiten in het seizoen 1992-1993 ook de jaar-
kalender.
van a1le activiteiten ontvangt u via de leiding in de zaal
sÈeeds nadere informatie. Daarbij staan de activiteiten
aangekondigd in de Hazenkamper.

UW KINDERFEEST IN DE TURNHÀL !

VIER DE VERJÀÀRDÀG VÀN UW KIND IN EEN TURNHÀLI !

EI,KE ZÀTERDÀGII{IDDAG EN EIJ(E ZONDÀGMIDDAG KUNNEN VRIENDJES EN
VRIENDINNETJES VEILTG GYMEN, SPRINGEN EN SPELEN TN DE TURNHÀL
ONDER LEIDTNG VAN TWEE LEDEN VÀN DE JEUGDCOMMISSIE

!{aarom is de turnhal zo leuk??
De toestellen staan vast opgesteld, er is een valkuil, een
grotè trampoline en je kunt heel fijn springen op het nieuwe
luchtkussen.

LEEFTIJD: vanaf 4 jaar.
KoSTEN: f. 75,= voor anderhalf uur'

ADRES TI,RN}IÀL DE HÀZENKÀMP : PLOEGSTRÀÀT 4A TE NIJMEGEN
(De PLoegstraat ligt tegenover de Goffertboerderij )

Informatie: 080 - 450100



CONTRTBUTIE SEIZOEN ].992-].993

De contributie wordt berekend over 10 maanden, de maanden juli
en augustus zijn vrij van contributie.
À11-een voor gymnast.ieklessen geldt een gezinsreductie voor
meerdere juniorJ.eden uit één gezin.

Het opgeven als lid kan door het volledig invullen en
ondertekenen van bijgevoegde lidmaatschapskaart. U wordt
verzocht deze kaart per ommegaande te retourneren. U kunt
hiervoor de antwoordenveloppe gebrui.ken, een postzegel is niet
nodig.

De contributie dient bi-j vooruitbetaling te worden voldaan en
gaat in rn.i.v. de maand waarj-n de eerste 1es plaats vindt.
Wanneer de eerste 1es na de l-6e van de maand valt is slecht
een halve maandcontributie verschuldigd. Het inschrijfgeld
bedraagt f 15,- p.p.

Zeker \4ranneer u de contributie per maand wenst te betalen
verzoeken wij u met kl-em gebruik te maken van de nogelijkheid
van automatische incasso. U kunt ons hiertoe machtigen door
het invullen en ondertekenen van de achterzijde van de
Lidmaat.schapskaart. wij zuIlen de contributÍe steeds rond de
25ste van de rnaand, voorafgaand aan de bedoel-de periode, van
uw rekening afboeken. De eerste keer dient u er rèkening mee
te houden dat voldaan moet hrordenf c.g. lrordt afgreschreven de
contributie voor de komende maand en de innÍddels verstreken
periode en het inschrijfgeld.

gynnastiekJ.essen per maand per jaar
kleutergrymnastiek 45 minuten f L8,- f )-8O,-
kleutergymnastiek 60 minuten f 19,- f 79O,-
junioren t/m l-5 jaar f 19,- f tgo,-
gezinscontr.2junioren f33,50 f355,-
gTezinscontr. meer dan 2 junioren f 51,50 f 515,-
senioren f2O,- f2OO,-
aerobic

turnen
À turnen 4 x per lreek
B turnen 3 x per week
C turnen 1 x per week
C turnen 2 x per week
j ongens turnen L x per r^reek
j ongens turnen 2 x per Írreek
TPT (furn PromotieTeam)
TPT
TPT naast andere activiteit

f 22,50

f 85,-
f 5a,5o
f 29,5O
f 4L,5O
f 29 ,5O
f 4t,50

f 24,5O
f 14,-

f 225 t-

f 85o,
f 585,-
f 295,-
f 4t5 t-
f zes,-
f 41_5,-

f 245,-
f L4O,-

opzegging lidnaatschap.
Ook in de loop van het seizoen kunt u het lidmaatschap
opzeggen zonder verdere financiè1e verplichtingÍen. opzeggen
dient vooraf schriftelijk te gebeuren vóór de l-5e van de
maand.
Deze opzeqging is tevens de intrekking van uw machtiging.
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ÀtIROlíÀTrSCm rriICÀSSO
Op de vorige bladzijde staat het contributieoverzicht
r,Íeergegeven. De hierin aangegeven bedragen zijn dejaarcontributies voor de periode van l- septenbèr Lgg2 L/n 37juli 1993. Het za1 u bekend zijn dat de contributie voldaan
mag worden in tien naandelijkse termijnen van september t/njuni.

De kosten van het betalingsverkeer zu]Ien voortaan worden
doorberekend aan de ontvanger. Deze extra kosten zullen
uiteraard op den duur tot eèn extra verhoging van de
contributie leiden, Wij wensen in uw belang de kosten van dit
betalingsverkeer zo laag nogelijk te houden en dat kan hranneer
u gebruik maakt van automat,ische incasso niddels nachtiginqen.
Voor ons is dit de goedkoopste manier van inning, voor u zeker
de genakkelijkste.

Het gemak van machtigingren.
U machtJ.gt de vereniging voor het regelmatig afschrijven van
contributie van Uv, rekening. U hoeft zich dus nÍet meer druk
te naken over het op tijd betalen, het juiste bedrag, kortom u
doet verder niets. wij schrijven niet zomaar van utr rekening
geld af, dit gebeurt alleen op tijden die wij vooraf met u
hebben afgesproken en alleen voor contributies.
Niet goed, geld terug.
Het is een misverstand dat u met het afgeven van een
machtiging geen baas meer bent over uv, eigen geld. Dit is nietjuist. Bent u het met de afschrijving niet eens dan kunt u een
terugboekingskaart naar urr, giro-/bankinstelling sturen en het
bedrag wordt onniddelijk teruggeboekt. U kunt dit doen zonder
opgaaf van redenen, zonder correspondentie of telefoontjes en
zonder dat hiermee de machtiging wordt ingetrokken.

l{at [oet u doen?
De machtigingskaart invullen, ondertekenèn en deze a1s
briefkaart, Iiefst per ommegaande, aan ons retourneren. Een
postzegel is niet nodig.
Ik verzoek u in de ruimte bij ...af te schrijven hregens...
duidelijk aan te gevèn voor wie u tenst te betalen (vooral
indien de naam van rekeninghouder een andere is dan de naam
van het 1idlleden) en of u per jaar, half jaar of per maand
hrenst te betalen.
Wanneer vindt de afschrijving plaats?
Ííij zuLlen de contributie steeds rond de 25ste van de maand,
voorafgaand aan de bedoelde periode, van uw rekening afboeken.
Opzegging lidnaatschap.
Ook in de loop van het seizoen kunt u het lidmaatschap
opzeggen zonder verdere financiè1e verptichtingen. opzeggen
dient vooraf schriftelijk te gèbeuren vóór de l-5e van de
naand.
Deze opzegging is tevens de intrekking van uw nachtiging.
lleer inforaatie?
U kunt voor neer infornatie be1Ien naar:
U.H.J. Kersten de Jonge, administratrice
Tolhuis L3o9, 6537 !{R Nijnegen
Telefoon 0A0-44262A



VÀKÀNTIES
De vakanties vallen gelijk met de schoolvakanties van de
basisscholen. In deze weken wordt er geen les gegeven.
voor de groepen in ÈÍolenhoek en l{ijchen-Zuid za1 het
vakantierooster worden aangepast aan de schoolvakanties in
resp. Molenhoek en l{ijchen.
De vakanties en activiteiten zul1en steeds tijdíq vooraf
worden vermeLd in de Hazenkamper. Indien nodig, zullen de
leden nog via een extra schrijven op de hoogte worden
gebracht.

De jeugdleden uit de wijkzalen kunnen -telkens op
woenÀdag: terecht voor de turninstuif. overdag kunnen de
jeugdleàen terecht, 's-avonds is er training voor de leden
ían- de jeugdconmissie en een speciale conditietraining
voor vol-wassenen.
ïn de vakanties zullen er steeds turnstages worden gegeven
voor jeugrdleden uit aIle wijkzalen.
start lessen maandag 24 augustus 1992
herfstvakantie van ma l-9 okt. t/m vr 23 okt.
Kerstvakantie van ma 2l- dec. 1992 tot en met

vr 1 jan. 1993
crocusvakantie van ma 22 febr- E/m vr 26 febr' L993
Paasvakantie van vr 09 apr. t/n vr l-6 apr.
Koninginnedag van vr 30 aPril
BevrijdÍngsdag oP wo 5 mei
Hemelvaart do 20 mei en vr 21 mei
Pinksteren na 3L meÍ t,/n 4 juni
Laatste Iesdag oP vrijdag z juli
start seizoen 1993-1994 op maandag 23 augustus 1-993

DÀTÀ TURNINSTUIVEN
Turninstuif en seniorengYm oP
Turninstuif en seniorengYtn oP
Turninstuif en seniorengYm oP
Turninstuif en seniorengYm oP

wo- 2L oktober L992
wo. 30 decenber 1992
wo. 24 februari 1993
wo. 1-4 april 1993

wedstrijden turnen Ís

TT'RNSTÀGES TN SCHOOLVÀKÀNTIES
ïn de herfstvakantie, kerstvakantie en paasvakantie kunnen
jeugdleden zich inschrijven voor een turnstage. Elke turnstage
àuuit lo uur; 4 dagen 2,5 uur per dag turnen in de turnhal met
maximaal l-o leden per kaderlid- Kosten: 50,= per stage.
Elk lid kan turnen op zí)n/haar eigen niveau! !

KLEDING
E1k lid is vrij in de keuzè van zijn of haar turnkleding.
De jeugdleden wordt geadviseerd een Hazenkarnpturnpakje te
kopén.-Het is een paars-effen-lycra turnpakje rnet lange
nouwen en ronde haIs.
Deze pakjes van het merk ÀGIvÀ zijn niet in dè v,inkel te
koop. Deze pakjes zí)n uítsluitend na telefonische
afspraak te koop bij ttarlon Lanters, telefoon: 080-784640.
De prijs:
maat l-04 t/n L28
maat L4O t/m ]-52
maat 36 t/n 42

fl.43 ,25
f L.49 ,95
fL.54,95

voor de selectieqroePen, dj-e veel
voorgeschreven kleding verplicht.



De Hazenkanp geeft in alle wijken van Nijnegen gynnastiek- en
turnl-essen voor jong en oud. ook zijn er voor senioren keep-
fit-lessen en dit jaar start de vereniging met l-essen -voor
55+.
Elke dag r.rordt er les gegeven in de turnhal en daarnaast:
maandag Uranusstraat 18

zwanenveld 21-92
Gifdekanp 60-l-8

dinsdag Ploegstraat 4A
woensdag Ploegstraat 4À

Molenhoek, Ringlaan
donderdag Gildekamp 60-18

Heidebloemstraat 75
Neerbosch-Oost, Symphoniestraat 200
Elshof col,l-ege, Malderburchtstraat 11
sporthal Horstacker, Horstacker 14-01
Lindenholt coflege, Leuvensbroek 30-01
Wijchen-Zuid, sportzaal zuid, Zuiderpoort 56
Lindenho]t co1Iege, Leuvensbroek 30-01

Daarbij heeft De Hazenkamp goede kontakten met cV Wijchen-West
en GV Magic Mal-den.
De lessen worden gegeven door competent en enthousj-ast kader.
Bij de adninistratie of cöordinatrice kunt U een up-to-date
l-esrooster opvragen.

PRESTÀTIEF TURNEN

vrij dag

zaterdag

Bij De Hazenkamp kunnen jongens en
v/i1l-en turnen optimaal terecht.

De vereniging beschikt over een ej-gen
schikt over de know-how om talenten
leiden.

meisjes, die prestatief

turnhal en het kader be-
tot op hoog niveau op te

Er zijn selectiegroepen voor jongens en meisjes.

De jeugdleden hebben de keuze uit:
1 x 1,5 uur per vreek turnen
2 x 1,5 uur per v/eek turnen
Daarnaast kan extra getraind worden bij het TurnPromotj-eTeam.

De meest getalenteerde jeugdleden trainen tussen de 12 en 15
uur per week.

PRESTÀTIES
Er zi)n in het verleden talrijke nedaifl-es verdiend, op
regionaal én landelijk niveau.

fn l-981 en 1983 lrerd het darnes-turntearn van De Hazenkanp
landskampioen.
Ta1 van turnsters kwanen uit in de nationaLe turnselectie. De
meest bekende is Elvira Becks, zí) is een van Nederl-ands
qrootste talenten.
In L991, en 1992 werd zij nationaal kampioene. Haar grootste
prestatie: deelname aan de olympische Spel-en in Barcelona!
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EIGEN TURNHAL

De vereniging beschikt over een eigen turnhal, die ruim tweekeer zo groot is als een gymzaal. De toestellen staan hierinvast opgestèIdt er is èen vaste grote trampoline, er is een
luchtkussen, èen vaIkuil, vijf evenwichtsbalken, etc.
Het is een hele fijne turnhal!
Àdres : Ploegstraat 4À , te1.: 080-559597

TURN-PROMOTIE-TEÀM

Het TurnPromotieTeam van SV De Hazenkarnp uit Nijrnegen is een
landel-ijk bekend tean bestaande uj.t ruim 3O turners en
turnsters die met spectaculaire rninitrampoline-sprongen en
akrobatiek een groot publiek ademl-oos kunnen boeien.

Het team special-iseert zich steeds meer op sne11e en flitsende
sprongen vlak na en vlak over elkaar. Vaak geven de paarden
van Stal Derks de show extra k1eur. In samenwerking net Flane
Guard wordt er gesprongen door een brandende hoepeL.

De groep treedt zo,n 15 keer per jaar op en wordt gevraagd bij
a1Ier1ei festiviteiten.

Landelijke bekendheid kreeg het tean pas echt tijdens het
optreden bij het progranma rrwedden dat.,.?r' van Jos Brink. Met
l-71 kruislingse salto.s in 90 seconden werd de spectaculaire
weddenschap royaal geuronnen.
VRÀÀG UITGEBREIDE INFORMÀTIE: 08897 - 73227

Hoofdsponsoren van het TurnPromotieTean zijn:

ROELOFS ÀUTOVERHIIIIR.
DE OPIOSSING VOOR TTJDELIJKE VERVOERSPROBLEMEN.
en
FIÀME GUÀRD
GESPECIÀLISEERD IN HET MILTEUVRÏENDELIJK BRÀNDWEREND MÀKEN VÀN
ÀLLERLEI MÀTERTÀLEN.



SV DE TIÀZENKÀMP, SECTIE GYIINÀSTIEK EN TURNEN WORDT GESPONSORD
DOOR:

ROELOFS ÀUTOVERHIruR

FIÀME-GUARD SÀLES

RABOBANK-NIJMEGEN

* BLOKKER

* DODEMONT ASSURÀNTIéN

Daarnaast adverteren veel bedrijven in De Hazenkamper.

BESTWR/VERGADERINGEN
De sectie gymnastiek en turnen heeft een eigen bestuur. In
dit bestuuï zitten naast een voorzj-tter, sekretaris en
penningmeester ook vertegenwoordigers van de wijkzalen,
het jongensturnen, het C-turnen en het A/B-turnen'

BELEIDSPI,AN
Het bestuur \^Ierkt aan de hand van een beleidsplan dat
getoetst is door de leden en dat past in het kader van de
statuten en huishoudelijk reglernent.

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

BEWÀÀRT U DEZE BOEKJE, GOOIT U HET NIET WEG, U KUNT ER VÀÀX

GEBRUIK VÀN MÀKEN.


