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PROGRAMMA SV DE HAZENKAMP

OMNI-VERENIGING SV DE HAZENKAMP BESTMT UIT DE SECTIES:

* GYMNASTIEK/TURNEN

* HONK- EN SOFTBAL

* KORFBAL

* BADMINTON

CLUBBLAD
In het clubblad De Hazenkamper, dat maandelijks verschijnt, staan de
belangrijkste gegevens en activiteiten vermeld en het wordt
toegezonden aan alle 1350 leden.

HET PROGRAMMA VAN DE SECTIE GYMNASTIEK EN TURNEN BESTAAT UIT:

* kleutergym van 4 t/m 6 jaar

* turnen voor jeugdleden vanaf 7 jaar

* turnen voor seniorleden

* wedstrijdturnen en topturnen

* Ritmische Sport Gymnastiek

* aerob.iclessen

* keep-fitlessen voor senioren : dames en/of heren

* minitrampolinespringen

* TurnPromotieTeam

LEIDING en JEUGDC0MI4ISSIE
Alle Iessen worden verzorgd door gedipiomeerde en enthousiaste leiders
en leidsters. Een grote groep jeugdleden vanaf 16 jaar zijn iid van de
jeugdcommissie en zij assisteren de Ieiding bij de verschillende
lessen.

VOOR MEER INFORMATIE OVER:* LESROOSTER* CONTRIBUTIES* AKTIVITEITEN
bellen naar:
080 - 442628 R.Kersten, admininistratie
080 - 450100 H.Verschuren, coördinatrice



RFTRFATIFF TURNEN

De Hazenkamp geeft in alle wiiken van Nijmegen gymnastiek- en turnlessen
voor jong en oud. Ook zijn er voor senioren keep-fit-1essen.

Elke dag wordt er 1es gegeven in de turnhal en daarnaast:
maandag Uranusstraat 18

Zwanenveld 21-92
Gi ldekamP 60-18

dinsdag Ploegstraat 4A
woensdag Ploegstraat 4A

I'lolenhoek, Ringlaan
donderdag Gi ldekamP 60-18

Heidebloemstraat 75

vr i jdag

zaterdag

Neerbosch-0ost, Symphoniestraat 200
Elshof Co11ege, Malderburchtstraat 1l
sporthal Horstacker, Horstacker 14-01
Lindenholt Col lege, Leuvensbroek 30-01
l{ijchen-Zuid, sportzaal Zuid, Zuiderpoort 56
Lindenholt Co11ege, Leuvensbroek 30-01

Daarbii heeft De HazenkamP goede
Ír'la lden .

kontakten met GV }liichen-liest en GV l''lagic

en enthousiast kader.
up-to-date lesrooster

De lessen worden gegeven door gediplomeerd, competent
Bij de administràtie of cöordinatrice kunt U een

opvragen.



PRESTATIEF TURNEN

Bij De Hazenkamp kunnen jongens en meisjes, die prestatief wjllen turnen
optimaal terecht.

De vereniging heeft een eigen turnhal en het kader beschikt over de know-
how om talenten tot op hoog niveau op te leiden.

Er zijn selectiegroepen voor jongens en meisjes.
0p advies van de lejding kan meerdere uren per week geturn worden.

Daarnaast kan extra getraind worden bij het TurnPromotieTeam.

De meest getalenteerde jeugdleden tra'inen tussen de 12 en 15 uur per week.

PRESTATIES

Er zijn in het verleden talrijke medailles verdiend, op regionaal én lan-
delijk niveau.

In 1981 en 1983 werd het dames-turnteam van De Hazenkamp landskampioen.
Tal van turnsters kwamen uit in de nationale turnselectie. De meest bekende
onder hen is Elvira Becks, zij is het grootste Nederlandse talent aller
t i jden.
in 1991 en i992 werd zij nationaal kampioene. Haar grootste prestatie:
deelname aan de Olynpische Spelen in Barcelona waar zij als 22e eindigde.



ACTIVITEITEN

Voor alle jeugdleden organiseert onze vereniging iaarliiks :

* sPr i ngwedstr i jden 
'* cnderl inq c lubkamPioenschaP,* in iederi vakantie kan er door alle ieugdleden steeds op

woensdag worden deelgenomen aan de turninstuif in onze turn-
hal.* in voorbereiding zijn een aantal extra wedstrijden'

* het "Hazenkamp"-, het jaar afsluiten met een dol weekend op

kamP met de vereniging.* turnstages in vakanties.

Van alle activiteiten ontvangt U via de leiding in de zaal..steeds nadere

informatie. Daarbij staan de activiteiten aangekondigd in de Hazenkamper.

UT KIT{DERFEIST IT{ DE TURT{HAL !

VIER DE VERJAARDAG VAN UI{ KIND IN TEN TURNHAL!!

ÉixË 7ÀlrnoneuIDDAc EN ELKE ZoNDAGMIDDAG KUNNEN vRIENDJES EN vRIENDINNETJES

vÈïlre eir,lÉn, spnttlerH EN SPELEN IN DE TURNHAL oNDER LEIDING vAN TwEE LEDEN

VAN DE JEUGDCOMI'IISSIE

Uaarom is de turnhal zo leuk??
óà-to.rt.tt.n staan vast opgesteld, er is een valkuil, een grote tranpoline
àn je kunt heel fijn springen op het grote luchtkussen'

LEEFTI JD:
KOSTEN:

ADRES TURNHAL DE HAZENKAMP : PLOEGSTRAAT 4A TE NIJMEGEN

1óe-lloegstraat ligt tegenover de Goffertboerderii)

Informatie: Hennie Verschuren: 080 - 450100

vanaf 4 jaar.
f75,= voor anderhalf uur-
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VAKANTI ES

De vakanties va11en gelijk met de schoolvakanties van de basisscholen.
In deze weken wordt er geen 1es gegeven.
Voor de groepen in Molenhoek en l{ijchen-Zuid zal het vakantierooster
worden aangepast aan de schoolvakanties in resp. l'lolenhoek en l{ijchen.
De vakanties en activiteiten zul len steeds tijdig vooraf worden
vermeld in de Hazenkamper en via een extra schrijven op de les.

De jeugdleden uit de wijkzalen kunnen in elke vakantie -telkens op
woensdag- terecht voor de turninstuif,0verdag kunnen de jeugdleden
terecht, 's-avonds is er een speciale conditietraining voor
volwassenen en is er training voor de leden van de jeugdcommissie.
In de vakanties worden er turnstages georganiseerd.

VAKAITTIES Ilt 1993/1994

start lessen ma 23 augustus 1993
herfstvakantie: za 16-10-1993 L/n vr 22-10-1993
kerstvakantie za 25-l?-1993 t/n vr 07-01-1994
carnaval ma 14-02 en di 15-02 1994
voorjaarsvakantie: za 26-0?-1994 t/n vr 04-03-1994
Pasen ma 04-04-1994
l(oninginnedag za 30-04-1994
mei-vakantie: do 05-05-i994 t/n vr 13-05-1994
Pinksteren ma 23-05-1994
zomervakantie: ma 03-07-1994 t/n vr 27-08-1994

DATA TURNINSTUIVEN
Turn i nstu if en
Turn instuif en
Turn i nstu if en
Turninstuif en

senrorengym 0p
seniorengym op
seniorengym op
seniorengym op

wo. 20 oktober 1993
wo. 05 januari 1994
wo. 30 februari 1994
wo. 11 mei 1994

KLED I NG

Elk ljd is vrij in de keuze van zijn of haar turnkleding. De
jeugdleden wordt geadviseerd een Hazenkampturnpakie te kopen. Het is
een paars-effen-1ycra turnpakie met lange mouwen en ronde hals.
Deze pakjes van het merk AGIVA zijn niet in de winkel te koop. Deze
pakjes zjjn uitslujtend na teiefonische afspraak te koop bij Marlon
Lanters, telefoon: 080-784640. De prijs:
maat 104 t/n 128 f1.43,?5
maat 140 t/n 152 f1.49,95
maat 36 t/m 42 f1.54,95
Voor de selectiegroepen, die veel wedstrijden turnen is voorgeschreven
kleding verplicht.



CONTRIBUTIE SEIZOEN 1993-1994
De contributie wordt berekend over 10 maanden, de maanden julj en augustus
zijn vrij van contributie.
Al leen voor lessen, die één uur duren, ge ldt een gezinsreductie voor
meerdere juniorleden uit één gezin.
U kunt zich als lid opgeven bij de leiding. U ontvangt binnen enkele weken
van de adninistratie de gegevens over de contributie en oyer de wijze van
betalen. Daarbij ontyangt u a'lle gegeyens betreffende de automatische
incasso en de daarbij behorende machtigingskaart. Indien u gebruik gaat
maken van de automatische incasso dient u deze kaart z.s.m. volledig
ingevuld en ondertekend te retourneren. U kunt daarvoor de antwoordenvelop
gebruiken, een postzegel is niet nodig.

De contributie gaat in in de maand, waarin de eerste les plaatsvindt.
hlanneer de eerste les na de 16e van de maand valt is slechts een halve
maand contributie verschuld igd.
De contributie djent bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Het inschrijfgeld bedraagt I 15,- p.p.

Zeker wanneer u de contributie per maand wenst te betalen verzoeken wij u

net klem gebruik te maken van de mogelijkheid van automatische incasso. U

kunt ons hjertoe machtigen door het invullen en ondertekenen van de
achterzijde van de machtigingskaart. t'lij zullen de contributie steeds rond
de 25ste van de maand, voorafgaand aan de bedoelde periode, van uw rekening
afboeken. De eerste keer dient u er rekening mee te houden dat er een
groter bedrag voldaan moet worden of afgeschreven wordt namelijk:
1. de contributie voor de eerstkomende maand,
2. de contributie van de inmiddels verstreken periode en
3. het inschrijfgeld.

meisjes- en jongensturnen en ritmische sport gynnastiek:
per maand

Í 19,-
Í 20,-
I 35,50

gezinscontr. meer dan 2 junioren I 51,50
1 x per week (1,5 uur) Í 29,50
I x per week (? uur) Í 32,50
2 x per week (3 uur) Í 41,50
2 x per week (4 uur) Í 47,50
3 x per week I 58,50
4 x of meer per week
TPT (Turn PromtieTeam)
TPT
TPT naast andere activiteit
aerobic

Opzegging lidnaatschap.
Ook in de loop van het seizoen kunt u het Iidmaatschap opzeggen zonder
verdere financiële verplichtingen. Opzeggen dient vooraf schriftelijk te
gebeuren vóór de 15e van de maand.
Deze opzegging is teyens de intrekking Yan uw mchtÍging.

U kunt voor meer informatie bellen naar:
M.H.J. Kersten de Jonge, administratrice
Tolhuis 1309, 6537 MR Nijmegen
Telefoon 080-442628

junioren t/m 15 jaar
sen i oren
gezinscontr. 2 junioren

Í 8s,-

Í ?4,50
Í 7,50
Í 22,50

per Jaar
Í 190,-
Í 2oo,-
I 355, -
I 515, -
Í 295,-
Í 325,-
Í 415,-
f 475,-
I 585, -
Í 8s0,-

Í 245,-
Í 75,-
Í 225,-



EIGEN TURNHAL

De vereniging beschikt over een eigen turnhal, die ruim twee keer zo groot
is als een gymzaal. De toestellen staan hierin vast opgesteld; er is een
vaste grote trampoline, er zijn twee luchtkussens, een valku'il, viif
evenwichtsbalken, etc.
Het js een hele fijne turnhal!
Adres : Ploeqstraat 4A , tel.: 080-559597
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TURN.PROMOTIE-TEAM.
Het TurnPromotieTeam van SV De Hazenkamp uit Nijmegen is een landelijk
bekend team bestaande uit ruim 30 turners en turnsters die met spectacu-
laire minitrampoline-sprongen en akrobatiek een groot publiek ademloos
kunnen boeien.

Het team specialiseert zich steeds meer op snelle en flitsende sprongen
vlak na en vlak over elkaar. Vaak geven de paarden van Stal Derks de show
extra kleur. In samenwerkjng met Flame Guard wordt er gesprongen door een
brandende hoepel.

De groep treedt zo'n I5 keer per jaar op en wordt gevraagd bji allerlei
festiviteiten.

Landelijke bekendheid kreeg het team pas echt tiidens het optreden bii het
programma "fledden dat...?" van Jos Brink. Met 171 kruislingse saltots in 90
seconden werd de spectaculaire weddenschap royaal gewonnen.

VRAAG UITGEBREIDE INF0RMATIE: 08897 - 73227

De hoofdsponsor van het TurnPromotieTeam is:

VGZ, zorgverzekeraar bii tlitstek-

Subsponsoren zijn:

Dodemont Àssurantiën,

Rabobank,

Blokker,

cebr. zegers, groente en fruit
Videotheek HolIywood

Thi jssen-recreatiespelen Heumen

Firma Post, handelsondernemingen.
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BESTUUR/VERGADER I NGEN

De sectie gymnastiek en turnen heeft een eigen bestuur. In dit bestuur
zitten naast een voorzitter, sekretaris en penningmeester ook
vertegenwoordigers van de wiikzalen, het jongensturnen, het C-turnen
en het A/B-turnen.

BELE IDSPLAN
Het bestuur werkt aan de hand van een beleidsplan dat getoetst is door
de leden en dat past in het kader van de statuten en huÍshoudelijk
reg I ement .

T'I JZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

BEWMRT U DIT BOEKJE, GOOIT U HET NIET tiEG, U KUNT ER VMK GEBRUIK VAN

I'IAKEN.


