
WELKOM BIJ

SV DE If,AZENKAMP
Sectie gymnastiek/turnen

RECREATIEF

* PRESTATIEF
maar bovenal

* SPORTIEF

INFORMATIE :

TURNHAL :

OE HAzENrcNP

sErzoEN 1997 - 1998

Lessen/leiding tel : 024-3450100
Administratieencontributie tel;024-3442628
Technisch coördinator tel.:024-6773227

Ploegstraat 4a tel.: 024-3559597
(zijstraat Muntweg)

Aangesloten bij: KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK IIOND
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PROGRAMMA SV DE HAZENKAMP
OMNI-VERENIGING SV DE HAZENKAMP BESTAAT UIT DE SECTIES:

* GYMNASTIEK/TURNEN
* HONK- EN SOT-TBAL
* KORFBAL

PROGRAMMA VAN DE SECTIE GYMNASTIEK EN TURNEN:

* kleutergym Yanaf 3,5 jaar

* turnen yoor jeugdleden vanaf 6 jaar

* turnen voor seniorleden

* rvedstrijdturncn en topturncn

* Ritmische Sport Gymnastiek

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

* minitrampolinespringenbijhetTurnPromotieTeam

* bewegen op muziek 50*

t T'ai Chi

LEIDING Cn JEUGDCOMMISSIE

Alle lessen worden verzorgd door gediplomeerde en enthousiaste lciders en leid-
sters. Een grote groep jeugdleden vanaf 16 jaar zijn lid van de jeugdcommissie
en zij assisteren de leiding bij de verschillende lessen.

VOOR MEER INFORMATIE OVER:
* LESROOSTER
* CONTRIBUTIES
* ACTIVITEITEN

bellen naar:
024 - 3450100 H. Verschuren, coördinatrice Iessen en leiding
024 - 3442628 R. Kersten, admininistratie en contributie



CONTRIBUTIE SEIZOEN 1997.1998

De contributie wordt berekend over 10 maanden, de maanden juli en augustus zijn
vrij van contributie.'
Wij verzoeken u de inschriilkaart, die u kunt vinden in dit introductieboekje,
volledig ingevuld in te leveren bii de leiding. Op het tweede deel yan deze kaart kunt
u aangeven of u, eventueel maandelijks, via automatische incasso uw contributie wilt
voldoen.
Bii automatische incasso zullen wij 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 zal worden, namelijk:
1. de contributie voor de eerstkomende maand,
2. de contributie van de inmiddels verstreken periode en

3. het inschrijfgeld.
De contributie gaat in in de maand, waarin de eerste les plaatsvindt.
Wanneer de eerste les na de l6e van de maand valt is slechts een halve maand
contributie verschuldigd. De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Het inschrijfgeld bedraagt/ 15,- p.p.

De nieuwe contributietabel ziet er als volgt uit:
per jaar
Í 215,00

/ 315,00

/ 380,00

/ 430,00

/ 480,00

/ 540,00

/ 600,00

/ 650,00

/ 695,00

Í 740,00

/ 780,00

/ 820,00

/ 850,00

/ 880,00

/ 910,00

/ 940,00

/ 960,00

/ 990,00

/1020,00
/1050,00
/1080,00
/1110,00
/1140,00
/1170,00
/r200,00
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per maand
uur per week Í 21,50
uur per week / 31,50
uur per week .,1[38,00
uur per week i 41,00
uur per week / 48,00
uur per week / í,00
uur per week / 60,00
uur per week / 65,00
uur per week / 69,50
uur per week Í 74,00
uur per week Í 78,00
uur per week Í 82,00
uur per week ,85,00
uur per week / 88,00
uur per week / 91,00
uur per week Í 94,00
uur per week .,1[ 96,00
uur per week / 99,00
uur per week Í102,00
uur per week /105,00
uur per week /108,00
uur per week /111,00
uur per woek /114,00
uur per week Í117,00
uur per week Íl2O,O0



Donateur: Í40,00
Donateur en lid KNGB: /60,00

T'ai chi en Bervcgen op nruziek kent -in overleg rrret genrcentc Nijnregen- ec[ apartc
contributiercgcling: / 15,00 per maand of/150,00 per jaar.

Aanvulling op de contributieregeling:
** indien je 16 jaar en ouder bent, betaal je / 10, = per jaar extra voor de

bondscontributie van de KNGB.
'I'r' kortingsregeling voor meerdere leden in één gezin:

in geziunen met meer leden, die lid zijn van de sectie gymnastieh cn turncrr
krijgt het trveede lid een korting van 25,= per jaar; het derde lid ccn korting
van / 40, = en het vierde een korting van lid /. 50, = per jaar.

** nutxirnalestijging!
dc nraximale stijging van de contributie in seizoen 1997-1998 is / 10, = per
nraand of/ 100,: perjaar, rvelisrvaar bij hetzelfde aantal uren sporten als in
1996-1997.

NIJN{EGEN.PAS
Onzc sectie doet mee aan de Nijmegen-Pas. Dat rvil zeggen d:rt de bezittcr van rleze
pas cen maxinrale contributie-l(orting van f 40,- per jaar krijgt.
De ingevulde hortingsbon dient elkjaar bij de adnrinistratie te rvordcn ingeleverrl.
Nieurve leden moeten aan het ingevulde inschrijfforrnulier de ingevulde kortings6on
aanhcchten.
De aanvraag voor deze l<orting lyordt in dccember en juni naar dc Genreente
gcstuurd. Zodra rvij hct geld hebben ontvangcn, u,ordt hct geld op urv rckening
gestort.

OPZEGGING LIDNIAATSCHAP:
Ool< in dc loop van het scizocn l<unt u hct lidmaatschap opzcggcn zonder vcrdcrc
financiële verplichtingen. Opzeggen dient vooraf schriftelijk tc gebeurcn vóór de l5e
van de maand. Deze opzegging is tevens de intrel<king vAn ury machtiging.
U kunt voor nreer informatic bcllen naar:
M.H.J. Kersten de Jonge, administratrice
Tolhrris 1309, 6537 MR Nijnregcn, telcfoon 024-3442628

HOE ZIJN DB (JEUGD).LEDEN VERZEKBRD?
Leden konren op eigen risico naar de activiteiten van de vereniging.
Indien een lid een ongeval heeft tijdens de les en medische kosten maakt, dan kunnel
deze kosten normaal lvorden verhaald op de ziektekostenverzekering van dat litl. pas
rvanneer er sprake is van een bepaald percentage invaliditeit kan de verzckcrirrg,
afgesloten via de KNGB, een eenmalig bedrag uitkeren. Ook in geval van overlijden,
honrt een uitkering ter sprake.



RECREATIEF TURNEN

De Hazenkamp geeft in tal van wijken van Nijmegen haar lcssen en ool< in Molen-
hoek en Wijchen-Zuid.

Elke dag rvordt er les gegeven in de turnhal, Ploegstraat 4A en yerdcr in:
maandag Uranusstraat 18

Zwanenveld 2l-42
Gildekamp 60-18

rvoensdag gyrnzaal Molenhoek, Esdoornlaan
turnhal Ploegstraat

donderdag Gildekamp 60-18
Heidebloemstraat 75
Kandinsky College, Malderburchtstraat 11

sporthal Horstacker, Horstacker 14-01
Lindenholt College, Leuvensbrock 30-01
Wijchen-Zuid, sportzaal Zuid, Zuiderpoort 56
Lindenholt College, Leuvensbrock 30-01

Daarbij heeft SV De Hazenkamp goede kontakten met GV Wijchen-West en
GV Magic Malden.
Bij de administratie of cöordinatrice kunt U een up-to-date lcsroostcr opvragcn.

vrij dag

zatcrdag



BEWEGEN OP MUZIEK
Elke dinsdagochtend van 09.15 tot 10.15 uur wordt door Will Houthuys in de
Spieghelstraat de activiteit Bervegen op muziek voor 55-plussers gegeven.

T'AI - CHI
Elke dinsdagoclrtend van 09.00 tot 10.00 uur en van 10.00 tot 11.00 uur verzorgt dc
vereniging lessen'f'ai Chi. Dat is een spel van vloeiende bewegingen, die tot doel
hebben lichaarn en geest te ontspannen en zo de gezondheid te bevordercn.
Plaats: Thorbecl<estraat 77.

RITMISCHE SPORTGYMNASTIEK
Elke zaterdagochtend kun je meedoen aan Ritmische Sportgyrnnastiek.

KLEDING
Elk lid is vrij in dc kcuze van zijn of haar turnkleding. De jcugdledcn wordt gcadvi-
seerd een Hazenkampturnpakje te kopen. Het is een paars-effen-lycra turnpakje met
Iange mouwen en ronde hals.
Deze pakjes van het mcrk AGIVA zijn niet in de rvinkel te koop. Deze pakjes zijn
uitsluitend na telefonische afspraak te koop bij Marlon Lanters, telefoon: 024-
3784640. Het pakje kost circa f 50.-
Voor de selectiegroepen, die rvedstrijden turnen is voorgeschreven kleding verplicht.
LEDENSTOP
Soms zit er een maximaal aantal kinderen in een lesgroep. Er komt dan een leden-
stop. Indien er spral(e is van een ledenstop, ontvangen aspirantledcn van dc leidingge-
vendc in de zaal hierover ecn bricf. Daarin staat vcrmeld dat het aspirantlid zich via
ol)gitvc vàrl niriun cn ndrcs lcrn latcn pliuttscn op dc rvachtlijst. Zorlra cr lllaats is,
ontvlngt hij/zij hicrovcr l)cricht.



PRESTATIEF TURNEN

Bij De Hazenkamp kunnen jongens en meisjes, die prestatief willen turnen, optirnaal
terecht.
De vereniging heeft een eigen turnhal en het kader beschikt over de knorv-hory onr
talenten tot op hoog niveau op te leiden.
Er zijn selectiegroepen voor jongens en meisjes.
Op advies van de leiding kan meerdere uren per rveek geturnd worden.
Daarnaast kan extra getraind worden bij het TurnPromotieTeanr.

PR-ESTATIES

Er zijn in het verleden talrijke medailles verdiend, op regionaal én landelijk niveau.

In 1981 en 1983 werd het dames-turnteam van SV De Hazenkamp landskampioen.
Tal van turnsters kwamen uit in de nationale turnselectie. De meest bekende onder
hen is Elvira Becks, zij was het grootste Nederlandse talent.
In l99l en 1992 werd zij nationaal kanrpioene. Haar grootste prestatie: dcelnarne aan
de Olympische Spelen in Barcelona rvaar zij als 22e eindigde.

Het afgelopen seizoen (1996-1997) kwam de A-selectie weer sterk voor de dag tijdens
nationale lvedstrijden en internationale toernooien.
Het clubteam van De Hazenkamp is -na Pro Patria Zoetermeer- tweede van Neder-
Iand. De selectie bestaat uit Kirsten v.d. Eijk, Fieke Willems, Marleen Deuning,
Caroline Verberk, Shiannah Danen en Loes Linders, Zij worden getraind door de
Russische trainer Boris Orlov en choreografe Esther de Weerd.

In actie: Fieke en Marleen



ACTIVITEITEN
Voor alle jeugdleden organiseert onze vereniging jaarlijks :* springwedstrijden,

* onderlingclubkampioenschap,
* in iedere vakantie kan er door alle Ieden meestal op woensdag

worden deelgenonten aan de turninstuif in onze turnhal.* het "Hazenkamp", het jaar afsluiten met een dol rveekend op kantp
met de vereniging.

Van alle activiteiten ontvangt U via de leiding nadere informatie.

VAKANTIES

De vakanties vallen gelijk met de schoolvakanties van de basisscholen en zullen tijdig
via de lessen en het Turnnieuws worden medegedeeld. In deze weken wordt er geen
les gegeven.

Àlle leden kunnen in elke vakantie -meestal op woensdag- terccht voor de turninstuif.
Overdag kunnen de jeugdleden terecht, 's avonds is er training yoor de leden vanaf
15 jaar. In de vakanties worden er turnstages georganiseerd.

VAKANTIES IN 1996/1997
start lessen
herfstvakantie
kerstvakantie
carnaval
Pasen
meivakantie
Henrelvaart
Pinksteren
zonrervitkantie

DATA TURNINSTUIVEN

ma 25-08-1997
ma 13-10-1997 tlm
ma 22-12-L997 tlm
ma 23-02-1998 t/m
zo l2-04-L998 en
ma 27-04-1998 t/m
do 2l-05-1998 en
zo 3f-05-1998 en
ma 29-06-1998 t/nr

zo 19-10-1997
zo 04-01-1998
zo 0l-03-1998
ma l3-04-1998
di 05-05-1998
vr 22-05-1998
ma 0l-06-1998
nra 24-08-1998

De turninstuiven zijn dit seizoen op de volgende data:
wo 15-10-1997; vr 02-0I-1998; wo 25-02-1998; rvo 29-04-1998



EIGEN TURNHAL

Onze 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 grote trampoline, er
zijn tlvee luchtkussens, vijf evenlvichtsbalken, een valkuil, etc. Het is ecn hele fijne
turnhal! Adres : Ploegstraat 4A , tel.: 024-3559597

Dit jaar rvordt gestart met de bouw van een nieuwe turnhal vlakbij de huidige hal.
Direct aan de turnhal komt een turnstraat en danszaal,

10
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UW KINDERFEEST IN DE TURI{HAL !
ook voor niet-leden

VIER DE VERJAARDAG VAN I.IW KIND IN ONZE TURNHAL!!
ELKE ZATERDAGMIDDAG EN ELKE ZONDAGMIDDÀG KUNNEN
VRIENDJES EN VRIENDINNETJES VEILIG GYMEN, SPRINGEN EN SPELEN IN
DE TURNHAL ONDER LEIDING VAN TWEE LEDEN VAN DE JEUGDCOI\{MIS.
SIE.

Waarom is de turnhal zo leuk??
De to-estellen staan vast opgesteld, er is een valkuil, een grote trampoline en je kunt
heel fijn springen op het grote luchtkussen.

LEEFTIJD: vanaf 4 jaar.
KOSTEN: "f 85, = voor anderhalf uur.

ADRES TURNHAL DE HAZENKAMP : PLOEGSTRAAT 4a TE NIJN{BGI'N
(De Ploegstraat ligt tegenover de Goffertboerderij)
Inforrnatie: Hennie Verschuren: 024 - 3450100

lt



TURN.PROMOTIE-TEAM

Het TurnPronrotieTeam van sv De Hazenkanrp uit Nijnrcgen is een landelijk bekcnd
team bestaande uit ruim 40 turners en turnsters die met spectaculaire
nrinitr:rrnpoline-sprongcn cn akrobatiek ecn groot publiek ademloos I<unnen bocicrr.

Het team spccialiseert zich steeds meer op snelle en flitsende sprongen vlak na cn vlak
over elkaar. Vaak geven de paarden van Stal Derks de sholv extra kleur. In sanlen-
rverking met Flanre Guard rvordt er gcsprongen door een brandende hoepcl.

De groep treedt zo'n 15 keer per jaar op en rvordt gevraagd bij allerlei festiviteiten.
De hoogtepunten van de afgelopen tijd tvaren de dcmonstraties tijdens de Taptoe in
Assen, Delft op Springen, De Vlaggenparade, Postcode Lotcrijshorv cn de Zontcrfee-
sten in de Btrrchtstraat.

VRAAG UITGEBREIDE INFORMATIE:024 - 6773227
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SPONSOREN TURNPROMOTIETEAM

Rabobank, Nijmegen

Blokker, sponsor van ons nieuwste luchtkussen

Gebr. Zegers, groente en fruit

Videotheek Hollywood

Thijssen-recreatiespelen te Heumen

Verhees BV, drukkerij aan de St.Annastraat

Firma Post, handelsondernemingcn, Hogelandseweg

Lamers turnsportmode uit Zutphen

Anac Indoor Carting

Agiohuys in Elst is de sponsor van het jaarlijkse turntoernooi in de Jan Massinkhal.

Speciale sponsoren:
Citam uit Huissen, Flame Guard Sales, C 1000 uit Leuvensbroek, Koudsi Grafics en
Te Winkel en Ooms uit Nijmegen.



INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE LEDEN
Dit fornrulier uitknippen en de volgende les inleveren bij de leiding.

Naamenvoorletters: ...rrr/v

Roepnaam:

Adres: .

Postcodeenrvoonplaats: . . .,

Geboortedatum: ..,. ...Telefoon:

Datum: Handtekening:....

SV DE HAZENKAMP
in tc vrrllpn in hnnfdlpÍtprc

MACHTINGINGSKAART

Ondergetekende
Naamenvoorletters: ...m/v

Adres: .

Postcode en rvoonplaats: . . . .

Bankrekeningnummer

llllllll
girorekening Postbank

llllllt
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SV De Hazen-
kamp om van zijn/haar bovengenoemde (giro-) rekening contributiebedragen af te
schrijven:
0 per seizoen
0 termijnbetaling

Naam van het lid/leden waarvoor rvordt voldaan: . . . .

Datum.....................Handtekening
Adnrinistratie: Tolhuis f3-09 6537 MR Nijmegen, tel.: 024 - 3442628

in te vullen door de leiding in te vullen houders Nijrnegen Pas:

Naam rekeninghouder:

Gironummer:

Naanr bank:

Bankrekeningnummer:

Inschrij fdatunr:

Zaal:.

Groepsnummer(s):



TURNNIEUWS

Zes keer per jaar komt het "TURNNIBUIryS" uit, het blad voor en door de
(eugd)leden. Hierin staan alle activiteiten, de rvedstrijdkalender en wedstrijduitsla-
gen, de dentonstraties en dergelijke vermeld.

BESTUUR/VERGADERINGEN
De sectie gymnastiek en turnen heeft een eigen bestuur. ln dit bcstuur zitten naast
een voorzitter, sekretaris en penningmeester ook vertegenlvoordigers van de rvijkza-
len, het jongensturnen, het C-turnen en het A-turnen.

BELEIDSPLAN
Het bestuur werkt aan de hand yan een beleidsplan dàt getoetst is door de leden en
dat past in het kader van de statuten en het huishoudelijk reglement.

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.
BEWÀART U DIT BOEKJB, GOOIT U HBT NIBT WBG, U KUNT ER VAAK GE.
BII,UIK VAN MAKEN.
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