




SPORTVERENIGING

rrDE HAz ENKAÍYlPrr

Hoofdbestuur
sekretariaat : Groesbeeksedtlarsweg 47 1

Nijmegen

sektie gymnastiek
sekretariaat : Grootstalselaan 66,

Nijmegen
administratie : Tolhuis L3-09t

Nijmegen
techn'komm. : ldeezenhof 34-41,

Nijmegen

sektie badminton
sekretariaat : Goeman Borgesiusstraat 13t

Niimegen

sektie baseball
sekretariaat 3 Poemastraat 5,

Nijmegen

sektie voetbal
sekretariaat : Koningsmantelhof 7e

Niimegen.



De Ho zen
T

V00RhlO0RD VAN HtT H00FDBESTUUR

Sport brengt, de mensen tot beuegen. Dat is belangrijk voor de
(vo1ks)gezondheid, voor de vrijetijdsbesteding en voor goede
onderlinqe relaties.
In een samenl-eving uaarin de techni-sche c,ntrr.likkeling de
menselijke beueging steeds meer ovetbodig overbodig maakt,
uaarin de vrije tijd steeds meer toeneemt en r.laarin de
behoeflte aan sociaal kontakt steeds groter uordt, is de sport
dan ook van evident belang voor het algemeen uelzijn.
In deze betekenis van de sport ziet rrDe Hazenkamptt het als
een duidelijke maatschappelijke funktie de de sportbeoefening
in en om Nijmegen zo veel mogelijk te bevorderen en de
kulaliteit van de sportbeoefening te verbeteren. Het doel is
hierbij niet primair gericht op de (sport)prestatie maar in
minstens even belangrijke mate op de rekreatj.eve ontspanning.

0m een zo groot mogelijke bijdrage aan de bevordering van de
sportL:eoefening te kunnen leveren presenteert trDe Hazenkamptr
zich aLs een omni-vereniging, d.v.Zc als een sportvereniging
uaarbinnen meerdere takken van sport bedreven kunnen uorden.
0f Ur,l belangstelling nu uitgaat naar uedstrijd- of rekreatie-
sport, naar een individuel-e ofl een teamsport, ttD" Hazenkamptr
biedt lJ een veelzijdige keuze van sport,beoefening onder
deskundige begeleiding en in een pretti-ge, vriendschappelijke
en sportieve sfeer.



Bij ItDe Hazenkamp[ sporten jaarlijks ca. 1200.Ieden in de

tà[x"n gymnastiei., turnen, Érampoline, badminton, baseballt
softbalÍ en voetbal. Zii zijn georganiseerd in vier sekties
(gymnastiek, badmintonr-uasó/sórtbalI en voetbal), ieder met

à;; ;ió"; "ékti"b""tuur 
en met ee-r eigen aktiviteitenprogramma'

IÏetditintroduktieboekjebeogenulijUnaderkennistelaten
maken met trDe Hazenkamptt en lJ meer uitvoerig te j-nformeren

over de organisatie en de aktiviteiten van onze vereriiging in
het sportjaar 1975 - 1976.

Hocht U nog geen sport beoefenen dan hopen r';ij dat U in dit
boekje de aansporing vindt om bij ttDe Hazenkampl te komen

"porf"n 
en dat U zich voor nog meer geulenste informatie met

het sekretariaat van de betreffende sektie in verbi-nding zult
stellen.
Ubentbijl'DeHazenkamp'rvanharteulelkomenr,rijulensenU
bij voorbàat een gezellig en suksesvol sportjaar toe'

Deze sektie heef t a1s doelstelling het beue'-.:en a gevarj-eerd

en optimaal mogelijk aan dé leden aan te bieden'
Het b,:hoeft geen Uàtoog dat het beuegen voor de mens in he t
algemeen van zeer groot belang is.
Daàrom uordt op rje gymnastieklessen een zo gevarieerd mcaelijk
programma gegevenr uJaar plaats geboden r.,lordt voor de geulone

gymnastiek, maar ook voor het rekreatieve, ritmische qymnastiek,

trampoline springen en jazz'Q\mnastiek'



Ter bevordering van de kontinuitei.t urerkt de sektie met
een gedplomeerde staf van leidsters en l-eiders in vaste
dienst,
voor de l-eden van de sektie gymnastiek is er een jaarlijks
terugkerend rrledstrijdelement, de aan het sr-ot van het gymnas-
tiekseizoen te houden verenigingskampioenschappen; uaarbij
in de verschillende kLassen en leeftijdsgtoepen fraaie
bekers zijn te vErov€rene

Binnen de sektie bestaat de mogelijkheid geplaatst te
u.rorden in het zeer gespecialiseerde A en B turnen.
uiteraard al-leen voor die leden die hiervoor aanl-eg hebben
en bereid zijn de nodige persoonlijke offers te brengeRc
Het is begrijpelijk dat het bij het t,urnen gaat om een zo
hoog mogeli jk niveau te bereiken. Dit kan a.l-l-een , uranneer
naast aanleg, strijdlust en doorzettingsvermogen, een
regelmat,ige lesbezetting plaat,svindt. Dat hieraan de nodige
konsekuenties verbonden zijn spreekt vanzelf. (o.u. de ver-plichting deel te neilen aan a]Ie uitgeschreven uedstrijcen)
Dit al-Ies zal de toekonstige turnster qoed moeten over-
u;egen, immers: tel,eurstelling voorkomen is beter dan genezen.

Bestuur seizoen 19?6 -L9J7
Voorzitter : dhr. A. Heyrnans,

St. AnnasLtaaL 77, tel-n 22.13.21
Sekr.esse : mevra J.lvl.lJ. Beynon,

Grootstal_selaan 65, te1. 55.06.98
Penningmr. I dhr. S.C. Kersten,

Tol-huis 13-09, Lel. 44.26.28
Techn, komm.: dhr. LrJ.Zegers,

LJeezenhof 34-41, te1. 44.17.24
meur. E. bJinkenius,
ÍIalvert 33-27

3 d'tr. J.Seegers,
Florence Nightingalestraat 55, teL. ??.38.21

: Pierre Smaling,
Trompetstraat 28, tel. 77.54.\9

S lvlevr. C.3oone,
Nolenrrreg 85, tel-. 7'7 .OO.72
meVrc L. Castelei jn ,
Leeuu.istraat 11, tel. 55.11_.68
mevre LJ. Schmidt,
Adagiostraat 13, te1. 77.5O.46
mevr. n1. Backhaus,
Íïal-vert 80-34 
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Administratrice 3 InBVf, o lYl . Kersten t
Tolhuis 13-09, teI. 44.26.28

voor alle aangelegenheden betreffende kontributies, bedankjes,
lestijden en dergelijke gelieve U zich rechtstreeks te richten
tot de administratrice. Voor aIle andere zaken is de

sekretaresse de aangeujezen Persoon.

Jeuqdbestuur

Het jeugdbestuurl dat zich voornamelijk inspant voor de jeugd
en voor deze groep van leden dan ook de nodige akticiteiten
organiseert, bestaat uit de volgende personen :

f,osé Rahangmetan, Alberdastraat 12, tel. 55.28.97
Ilarion Fiene, Hatertseveldueg 123, Let-, 7?.24.06
ïngrid Bömer, Tolhuis 2l-L9, tel. 44.40.32
Pierre Smaling, Trompetstraat 28, l"e].. '??.54.L9
Pia de Groot, Keizershof 26t Íïook, tel. (OaaS6) 22.55

TaLen

Alle zalen urorden door de vereniging gehuurd en zoal-s het een
goed huurder betaamt, uordt van ons veruiacht dat uij de zaaL
steeds in dezelfde staat achterl-aten als ule deze hebben
aanqetroffen. Uiteraard rekenen uij hierbij volledig op Utrt

medeulerking.

De zalen zijn gelegen aan :

Uranusstraat, hoek Jupiterstraat
Symphoniestraat 200 (Sporthal Neerbosch-0ost)
Reestraat, nabij Ívlarterstraat (Ds. Creutzbergschool)
Heidebloemstraat, hoek St.Jacobsl-aan
Thorbeekesttaat nr. ?7
Íïalvert, 33ste straat
Tolhuis, 44 46
Rijksueg 36, tïook (St.Gabriël College).
Zuranenveld 2142
(ontributie
Dekontributievoor9.y@isa1svo19tsamengeste1d:

;r



Senioren (tZ ;r. en ouder) : Í L00o- per seizoen
Junioren : 90.-- tr rr

2de juniorl-id uit een gezin 3 85.- rr I
3de juniorlid uit een gezin : 80.- It rr

A1l-e overige juniorleden uit eerr gezin zijn grat5.s 1id.
De konLributie voor turnleden bedraagt :

A-turnen \
selektie A-turn"nj n"r seizoen: f 165'-

B-turnen : rr It z Í L2o.-- voor 1] uur per ueekrr rr : f 165.- voor 3 uur per ueek

De kontributie u.ordt betaal-d per seizoen; het seizoen loopt
van september t/m juni. Bij maandelijkse betaling dient U

steeds:-/10 r:eet van de jaarkontributie te voldoen, in dat
geval zijn de inaanden juli en augustus vrij valt kontributie"
De betaling dient te all-en tijde bij vooruitbetal_ino te
geschieden, er ulorden U geen rekeningen toegestuurd. Het
insehrijfgeld bedraagt J 5.-i bij aanmaningen urordt in
ieder geval J 1r50 administratirkosten in rekening gebracht.
voor donateurs bedraagt de kontributie Í ls.- per seizoen.
BetalJ.ngen enkel per giro op nummer 1629666 t.fl.v.
Penningmeester De Hazenkamp, sektie gymnastiek, Tolhuis 13-09,
lJÍ j me gen.

K-L edl_nQ

Zoal-s iedere vereniging heeft ook onze vereniging een vastge-
st,eld tenue, dat op de lessen gedragen behoort te ulordenl
Dit, tenue ziet er aIs volgt uit:
jongens : r,lit interLock en ulitte broek, met embleem
meisjes 3 groen turnpakje, met embleem
A- en B-turnsters 3 oranje turnpakje, zonder embleem.

Turnpakjes model ttDe Hazenkamprr, emblernen en ook aIle
overi.ge sportartikelen zijn te koop bij:
Visscher Sport B.V. r v/h Hettas Sport, Binnenïof 14, te1.

55,69.07.



Aktiviteiten
Naast de geulone lessen zijn er in het komende seizoen uleer

diverse aktiviteiten, zoals:

- lange maL- en sPringuedstrijden
- verónigingskampioenschappen, uaaraan a1le jeugdleden

kunnen deelnemen
- kringruedstrijden voor beginnende jongens en meisjes

- uedstrijden voor A- en B-turnsters
- St.Nicolaasviering
- zomerkarnpen en .iemotrstrra;ies

Vak an ti-e s

Aanvang seizoen ; maandag 23 augustus 'l 976

Herfstvakantie 3 rr 18 oktober L/n vrijdag 22 oktober
Kerstvakantie : vrijdag 24 deeembet L976 l/n

zaterdag 1 januari 1977
Karnaval : maandag 2L en dinsdag 22 febxuarL 1977
Pasen : vrijdaq I april t/m vrijdag 15 april t77

hemeluaart : donderdaq 19 en vrijdag 2O mei L977

Pinksteren : ntaandag 30 mei 1977
zomervakantie 3 m.iovr maandag 4 juli 1977

Lesrooster

Aangezien het lesrooster in de loop van het seizoen nog ue1
eens geuijzigd moet uorden, kan dit niet rrlorden opgenomen in
dit boekje. Een volledig lesrooster vindt U eventueel in de
vorm van een stencil achter in dit boekje. .

Verzekerinq

Tijdens en op uJeg naar en van de.Ies bent U via de vereniging
verzekerd tegen ongevallen. Deze vetzekering draagt echter
een aanvul-lend karakter. In geval van een ongeval dient U

zich zo snel mogelijk in verbinding te stell-en met de
admini.stratrice.



minton -

-

1id van N.B.B.

De populatiteit van de badmintonsport neemt nog steeds toe.
Dit vindt zijn oorzaak o.m. in de vele prettige en sportieve
aspekten die badminton zou;e1 de rekreatie- al-s de r,redstrijd-
speler biedt. Voor de intensieve uedstrijdspeler kan badminton
zel-fs r,lorden beschouud a1s een der snel-ste, maar ook
vermoeiendste zaalsporten. Als rekreatiespeler behoeft U heus
geen superatleet te zijn. Eent U enthousj.ast, dan kunt U Urrl

racket a1 spoedig op de juiste ulijze hanteren. Bovendi.en
zorgt de vereniging ervoor dat U de beginselen van de
badmintonsport urorden bijgebracht en krijgt U de gelegenheid
om spelers van gelijke sterkte te ontmoeten.
Dankzij het aantal nieuule sporthallen van de laatste jaren
groeien de klubs in grootte en aantal. Hierdoor urorden steeds
meer menser: in staat gesteld badminton in klubverband te
beoefenen. De sekt,ie badminton is aangesloten bij de
Nederlandse Badminton Bond.



Bestuur seizoen 19?6/L9?7

Voorzitter : dhr. B. Vermeulen,
Zulanenvel d 22-84, Lel. 44.58.9 4

Sekretaris :dhr.F.Teunissen
Goeman Borgesiusstraat 13rte1.5b .O2.33

Penn.mr. :dhr.H.Helsper,
Pieter Zeemanstraat 1rte1.55.19.81

Kompetitie :dhr.Th.Sanders,
Goeman Borgesiusstraat 233 rLel,55,24.87

Jeugd :mej.T.Bij1,
Netr;tonstraal 43r te1'55 .O8.7 4.

Leden :dhr.H.Schoonenberg,
Cypresstraat 141, Le:--,22.52.O4
wle j. P. Zaalberg van Zelst
Zulanenveld 30-43

Trainers : Frans [vlolenkamp
Rien van Aarle

Sporthallen
Er ulordt gespeeld in Ce volgende sporthallen:
SporthaJ. rrGrooteLalfre Nieuuie fÏollenhutseuegrte1.55 .32,11

dinsdags van 20.00 tot 23.00 uur
Sporthal ttHengstdalrr, Cypresstraat rbeJ-.23,22.27

vrijdags van 20.00 tot 23.30 uur
Sporthal trGrootstalft, Nieuue wlollenhutseuegrtel.55 .32.L!

dinsdags van 18.00 tot 20.00 uur
Deze Laatste avond is uitsluitend bestemd voor de jeugd
tot en met LB jaar.

Het seÍzoen loopt voor trGrootstalrt op dinsdag
van 31 augustus L9?6 L/n 29 maart 19?7

rrGrootstaltt op dinsdag voor de jeugd
van 27 augustus í/n I april 19?7

tfHengstdal" oP vrijdag
van 31 augustus L/n 26 april

Tenue
Dit bestaat uiL uitte kledingrzoals ook bij tennis uordt ge-
bruikt'Het tenue kan eventueel gekompleteerd ulorden met het
Hazenkamp-embleemrdat verkrijgbaar is bij Uisscher Sport(v/h
He11s Sport) rBinnenhof 14(u;inkelcentrum trGrootstalrr).
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siGHET<MAT\I
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Nijmegen Wageningen
Gelderselaan l4
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Storingsdienst 2a uur per dag
bereikbaar
o80-229664

-flssuranti ehantoor

J. fl. de ftartos

aulo
car:lvila!
plczicrveartuig
verzckeringcn

hust u s/rriitet ia

SIGARENMAGAZIJN _ C .

[ffi,'S$1"'EwEG 
t26 Q) Panlers

TELEFOON 161259

0u au EcïaaÉfi0P

op d onz. bt.rtlkcl.n vorttr.kk.n wU gr.tt. Bankzce.l. ^ 
lllmnl

llu frwm rig lor Grd uPmrr

Een gocd ad,res aoar:

* Godreinettcn

* GoWcn Delicions

* Diucrsc sooil.n appclen

* Hand- cn stoot'pcrcn

FRUITBEDRAF

H. J. ZEGERS
BROEKSTMAT I53 NEERBOSCH
TELEFOON 442IE3 :
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MÍIIlERiI
u,01{E1{

GRAATSEWEG 45

GRÍITE ]TARTT Ig

Foto, Íilm en uideo.,.
zijn onbetwist dé registratie hulpmiddelen voor uw
sportevenemen ten .

Graag wil Verweij u helpcn uw keuze zo gericht mogeliik
te doen zijn.

O Ook verhuur van video apparatuur.

PLE|N I944 no. I45 - NtJinEGEN . TELEFOON 0g0-226340

erwei foto
film
video
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Fi nanciën
De kontibutie voor een heel seizoen bedraagt
voor seni,:ren fl.117r50
voor junioren f1.751=
en moet ulorden overgemaakt op gironummer 1457011rt.r't .v.de
penningmeester BC.de Hazenkamp te Nijmegen.

Aktiviteiten
De sektie badminton speelt mee in zowel de landelijke a1s de
distriktskompetitie van de Nederlandse Badminton Bond.Daar-
naast is zij aktief in het uedstrijdtriaZarloDit seizoen uil zij een
aantal toernooien gaan organiserenruaarbij de rekreatie- en
jeugdspelers zeket niet ulorden vergeten.Tot deze evenementen
behoort het rrMariken van Nieuueghentoernooitt op 26 en 27 februari
in de sporthal rrHengstdalrf

Bijzonderheden
ulilaLa nadere bijzonderheden en/of adviesrdan kunt U zich uien-
den tot een van de bestuursleden.Verdere informatie verschaft
U het maandelijks verschijnende klubblad "de Hazenkamperrt

17



DE HAZEI{KAMP

1 928 1 978
5ÍI JAAR SPORT I]I ilIJMEGEil

Steun het JubileumÍonds

GIFTEN voor het JUBILEUMFONDS

Giften voor het Jubileumfonds van onze sportvereniging kunnen gestort worden op

GtRO 90.11.72
t.n.v. Penningmeester "de Hazenkamp" te Nijmegen, onder vermelding van:

'ïubile'umfonds"

14
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Iid van K.N.B.S.B.

tsaseba11(honkbal) is een zomersporLrdie zich in Nederland
sterk verbreidt.De Hazenkamp speelt sinds 1950 mee in de
kompetitie van de Koninl<lijke Nederlandse Base- en softball-
brndrthans met tuee senioren- en drie jeugdteams.Door een
sponsorship van de B0NDSSpAARBANK Nijmegen beschikt vooral_
de jeugdafdeling over u:at meer flinanciële armslag

l'let is beslist de moeite u.raard om eens een kijkje te
gaan nemen in het Ken:redy-baseball-stadion aan de Hatertse-
uJegrop de hoek met de Grootstal-se1aan.u kunb dan kennis-
maken met de gezelli-ge sfeerrdie rond het veld heerst,ren
het zou u.reL eens kunnen zijnrdat U zelf de knuppel uilt gaan
hanteren.lvlet name onze dames-softballgroep heeflt dringend
behoefte aan nieuue leCen.

Bestuur
Voorzitter

Sekretaresse

Penningmeester/
Koörd. Softball

Ívlateriaalkomm.

Public rel.

Leden

ldedstr. sekr.

:dhi.LJ.P.J.Brunet de Rochebrune,
PaddepoelseuJeg 7 rlel-,7?,OI,7I

: [v]evr. I . Hendriksen-lLJestrik,
Poemastraat 5

: dhr. J. v. d r Vegte,
Symfoniestraat 23BrLe!.77.23.64

: dhr. H. Casteleijn,
Leeuulstraat 33, te155,84. 5S

:dhr.E.Seijnder,
Fazantenveld 104, Cuyk a/d ÍIaasrtel.0BgS0-4g.gt

3Ívlevr,T.van Hal-de Ruiter,
ToLhuis 6L-44 rtel. 44.22.Os
dhr. K. Dingelhof,
lJeezenhof 54-16rte1. 44.05. 15

:dhr,P.van Rossum,
Hatertseuleg 635 rte1.55.82.65
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Jeuodkommissie

-

Dhr. E.SeÏnder;Fazantenveld 104, Cuyk a/d Ívlaasrtel.08850-48,91
Dhr.P.van RossumrHatertseueg 635rte1.55.82.63,
Dhr.A.BosmanrRuys de Beerenbroeckstraat 71

Ko ntibutie
Deze bedraagt voor
aspiranten(geboren na 1 mei 1962)
junioren (geboren tussen I mei 1958 en

I mei 1962)
senioren (geboren vóór I mei 1958)
veteranen(ouder dan 35 jaar)
,\.iet-spe.1e nde l-ede n

fl.42r- per jaar

f1.54r- per jaar
fl.84r- per jaar
f1.50r.. pe.c jaar
ff.25r- per iaar

De ksni.,rjbui:ie dient te ucrden cvergernaakt op gironurrmer
20C5930 i:.n.u.de penringmeester Base- en Softba-llt,ereniging
rrDe !-lazer krrn,prr te Nijr,eren.

\/eld en traininoen
Het veld is een onderdeel van het sportkomplex ttGrootstalrr aan

de HatertseuJeg en draagt de naam itJohn F.Kennedybaseballstadionrr'
Gedurende het seizoen vinden op dit veld behalve de r,redstrijden
ook de trainingen Plaats als volgt:
m.undug" (e t/n tà-jarigen), dinsdags (senioren),
uroensdlgs (ro t7* 21-.1arigen), donderdags (senioren) en

vrijdags (ts t/n lS-jarigen).
A1le trainingen beginnen om 18.30 uur.

De aanvangstijden van de uredstrijden van het eerste en

tueede team zijn: zaterdag om 3 14.30 uur,
zondag om 14.00 uur.

Zie verder de plaatseJ-ijke dagbladen.

fenue
ÈèE Xompfete baseballtenr:e kunt U via de vereniging bestellen;
de kosten, die geheel voor eigen rekening komen, dienen in
één maal te uorden voldaan.
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Het zuarte trainingsjack is in tegenstelling tot, het tenue
ni-et verplicht, maar dit kunt U eveneens via de verenigi_ng
bestelLen.
BasebalLschoenen en handschoen dient u zelf aan te schaffen.
Koopt U echter niet te lichtvaardig, maar laat U eerst
inlichten omtrent óén en ander.
Itjij kunnen namelijk ook nog adressen verschaffen uaar U

10 % korting geniet.
B:Lj het verlaten van de verenigi-nq of bij het te klein
uiorden is het mogelijk de kl-eding via de vereniging door
te verkopen aan nieuu.re 1eden.

Aktiviteiten
Zoals reeds uerd vermeld, speelt De Hazenkamp mee in de
kompetitie met 5 basebal-l-teams.
Het eerste team komt uit in de landelijke tueede klasse,
de rest in het Rayon Oost.
Het kompetitieseizoen begint eind april en eindigt Ín
september.

Bijzonderheden

Sportkeuring: de K.N.B.S.B. verplicht haar leden tot deelname
aan deze keuring. De hieraan verbonden kosten
komen voor eigen rekening.

Bondsuitgaven: via de vereniging zijn verkr5-jgbaar
spelregelboekjes, het maandblad ttfnsidett, enz.

[]i1t U meer uleten over de mooie zomersport rrBaseballrr, neem
dan eens kontakt op met één van de bestuursleden of met
de coach, of kom eens een kijkje nemen op het ve1d. Bij ons
bent U altijd g]@.

t/
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De sektie voetbal is de kleinste afdeling van De Hazenkamp,
die uerd opgericht op 2 februari 1928 en de Koninklijke
Goedkeuring verkreeg op 22 november 1935. Het totaal aantal
leden van de sektie voetbal bedraagt 20. Het eerste en enige
elftal komt uit in de hoogste kfasse van het zaterdagvoetbal
afdeling Nijmegen van de K.N.V.B. Het veld is gelegen in het
sportpark ttGrootstalrt, ingang Nieuue wlollenhutseuJeg.
Aanvang van de thuisuedstrijden is 14.00 uur. De training
geschiedt meestal rord de Hatertse vennen of op de Goffertuiei
daar er geen trainingsveld voorhanden is.
Het tenue is aIs volgt: r,.rit shirt, trritte broek en u;itte kousen.
Nieurrre seniorenleden zijn bij de sektie voetbal- altijd urelkom

en U kunt zich vcor eventuele inlichtingen tot de onderstaande
bestuursleden uenden.

Bestuur seizoen 1975 - 1976

Voorzitter :

Sekretaris :

Penningmr. :

lLJedstri jdsekr:

dhr. B.Be1link,
Tijgerstraat 73, te1. 55.98.75
dhr. T. Nieuuienhuis ,
Koningsmantelhof 7, tel.. (zaak) 55.89.00 tst, 2445.
dhr. G. Francissent
lvla_zurkastraat 1
G. BelIink,
Nimrodstraat- l2l, tel. 55.71.01

1B

lid van K.N.V.B.



Kontributie
Deze bedraagt voor heL seizoen l-976 - 1977 : J 90.-.
De kontributie dient te uorden overgem,3akt op gíro 3375448
t.fi.v. penningmeester Afd. Voetbal De Hazenkamp, Nijmegen.

-IZ-v=
hoofd bestuu r

Het hoofdbestuur, dat zich in dit introduktieboekje zeer
bescheiden achterin presenteert, houdt zich voornameJ_ijk
bezig met de koördinatie tussen de verschiLlende sekties
en met het opstel-len en uitvoeren van het algemeen bel_eid.
In het hoofdbestuur is el-ke sektie door een bestuursl-id
vertegentr.roordigd.

Het hoofdbestuur ziet er aIs volgt uit:
Voorzitter : dhr. H.P.L.Franken,

Serenadestraat 32, luel. 77.52.O3
Sekretaris : dhr. G.Biermans,

Groesbeeksedularsuie g 47 , t el . 22. 15. B9
Penningmr. : dhr, 0.Bor,

Tolhuis 20-80, te1. 44.2O.84
sektie gymnastiek : dhr. S.C.Kersten,

Tolhuis 13-09, te1. 44.26.28
sektie badminton : dhr. R.v.d.Boom,

IYlolenstraat 80, tel . (zaak) 22.47.14
sektie baseball ! mevr. T.v.Ha1,

Tolhuis 6l-44, te:.. 44.22.O5
sektie voetbal : dhr. G.Francissen,

lvlazurkastraat 1.

1l.t



KLUBBLAD IIDE HAZENKAÍVIPERN

Door middel van ons maandelijks verschijnend klubbladrfDe Hazenkamper[ rrlordt U op de hoogte gehouden van de
gebeurtenissen binnen onze vereriiging.
Het spreekt vanzeLf dat het bijzonder belangrijk is, dat
u dit blad elke maand goed doorleest, omdat u hierin niet
alIeen zult aantreffen uat er in de vereniging is gebeurd,
maar vooral ulat er nog gaat plaatsvinden.
vele van deze aankondigingen vi-nden aIleen plaats via dit
bLad en het zou jammer zijn, in het volgende blad over
datgene te lezen, u,aaraan U had uillen deelnemen.
Tevens kan ons klubblad stimulerend ulerken om in
Hazenkamp-sfeer de onderlinge band te verstevigen.

De redaktie bestaat uit3 mevr. Ívl. vao Raaij,
ïJsbeerstraat 6, tel. 55.4I.0?
dhr. lvl. Bouulman,
Coehoornstraat 6?.

Het redaktie-adres is : IJsbeerstraat 6, Nijmegen.
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