




SPORTVERENiGING

I'DE HAZ INKAÍTPN

Hoofdbestuur
sekretari aat : Tol-hr'is 13-09,

Í\i jmegen

sektie gymnastiek
sekretariaat : Grootstalselaan 66,

Nijmegen
administratie : Tolhuis 13-09,

Ni jmegen
techn.kon:m. : Korte Kar J-,

Beuni ngen

sektie badminton
sekretari.aat : Pater Brugmanstraat 9,

Nijmegen
admj.nistratie : Tol huis J.S-09,

Nijmegen

sekt,ie honkbal
sekretariaat : Poemastraat 5,

Nijmegen

sektie voet,bal
sekretariaat : de Savornin Lohmanstraat 1,

Ni jmegen
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De sport neemt in het maatschappelijk leven een st,eeds qrotereplaats in. Naarmate de vrije tijd toeneent, de mensen zich
rpeer uriLLen ontspannen en zich gezctnd en fit uiflen voelen,gaan steeds meer mensen sport beoefenen.
Zij vinden hierin bovendien gezelligheid en plezier en de
ongeduongen sfeer voor een goed soci-aal kontakt. Kortom,de sport is een geintegreerd deel van onze samenleving ge_
uorden.

In deze betekenis van de sport ziet rDe Hazenkamprr het al-seen duidelijke funktie de sportbeoefening in en om Nijmegenzo veel mogelijk te bevorderen en de kurar-iteit, van de sport-beoefeni-ng te verbeteren. Het doer- is hierbij niet primaÍ,rgericht op de (sport)prestatie maar in rninstens even belang_rijke mate op de sportieve rekreatie.
0m een zo groot mogelijke bijclrage te kunnen l_everen presen_teert rrDe Hazenkamprt zich al-s een omnivereniging , d.u"z.
een vereniging uaarbinnen meerdere takken van sport bedreven
kunnen uorden.
Bij rrDe Hazenkamptr sporten jaarlijks ca.1200 leCen in detakken gymnastiek, turnen, badminton, honkbal, softbal envoetbal- zij zijn georganiseerd in vier sekties (gyrnuuii"r.,
badminton, honkbal en voetbal), ieder met een eigen sektie-bestuur en met een eigen aktiviteitenprogramma.



lvlet dit introduktieboekje beoqen rrrij U nader kennis te
laten maken met ttDe Hazenkamprr en U uitvoerig te informeren
over de organisatie en de aktiviteiten van onze vereniging
in het jubileum-sportjaar 1977-1978.

Voorzover U nog geen sport beoefent hopen r'rij, dat U in
dit boekje de aaÀspor ing vindt om bij rfDe Hazenkamprr te
komen sporten en dat U zj-eh voor nog meer informatie in
verbinding zult stefl-en met het sekretariaat van de betref-
fende sektie.
50 Jaar sport organiseren (in februari 1978 vieren uij ons

gouden jubi.feum) staan er borg voor, dat het bijrrDe Hazen-

f,amptt piezierig sporten is onder deskundige begele5-dinq en

.in een vriendschappelijke, sportieve sfeer'

U bent van harte uefkom en rr.rij uensen U bij voorbaat een

gezellig en suksesvol sportjaar toe.
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Deze sektie heeft afs doefstelling het berrlegen zo gevari-
eerd en optimaal mogelijk aan de l-eden aan te bieden.
Het behoeft geen betoog dat het berr.regen voor de mens in het
algemeen van zeer groot belang is.
Daàrom uordt op de gymnastieklessen een zo gevarieerd mogelijk
programma gegeven, tr,,aar plaats geboden ulordt voor de geuJone

gymnastiek, maar ook voor het rekreatieve, ri-tmische gymnas-

tiek, trampoline springen en iazz-gynnastÍek.



Modebrillen
Wij hebben voor U een exklusief samengestelde kollektie modebrillen, o.a.:
Si I h ouette, Di or, R odenstock, enz.

Ook voor Uw kinderen hebben wij stoeisterke brillen in vele leuke modellen en kleuren.

Wij geven U graag deskundig advies over Varilux, onbreekbare, of verkleurende glazen.

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het aanpassen van contactlenzen.
GRATIS OOGMETING

Trouwreportages : apart en eigentijds
Kom eens langs en bekijk onze aparte reportages en exklusief afgewerkte fotoalbums.

Gratis: Uw leukste trouwfoto als poster!

Willemsweg 37 ltiimegen
telefóon 55 34 53

Een sportman of -vrouw met een bril is op
de sportvelden een normaal verschijnsel.
Waarom ook niet ... Ook op het sportveld
moet je zonder inspanning alles goed kun-
nen overzien. En dat je er ook nog flatteus
kunt uitzien wil hoose optiek U graag to-
nen !

Komt U eens vrijblijvend bij ons binnen
wippen of maak een afspraak.

Billenmode, Contactlenzen en Elastische kousen

MOLENWEG 36 NIJMEGEN _ TEL. 080.770503



Terbevorderingvandekontinuiteitrr;erktdesektiemet
een gediplomeerde staf van leidsters en feiders in vaste

dienst.
voor de leden van de sektie gymnastiek is er een jaarlijks
terugkerend rLledstrijdelement, de aan het slot van het gym-

nastiekseizoen te houden verenigingskanrpioenschappen;
uaarbijindeverschillendeklassenEÍ..lleeftijdsgroepen
fraaie bekers zijn te veroveren.

Binnen de sektie bestaat de mogelijkheid geplaatst te
ulorden in het zeer gespecialiseerde A en B turnen'
uiteraard al_Ieen voór die leden die hiervoor aanleg hebben

en bereid zijn de nodige persoonlijke offers te brenqen'

Het is begrijpetijk dat het bij het turnen gaat om een zo

hoog mogeii.lX nir"au te bereiken. Dit kan alleen' uanneer

nuuÀt aanleg, strijdlust en doorzettingsvermogen' een

regelmatige lesbezàttinq plaatsvindt. Dat hj-eraan de nodige

konsekuenties verbonden zijn spreekt vanzelf. (o.a. de ver-
ptichting deel- te nemen aan all-e uitgeschreven uedstrijden)
bit ulJ-"u za1 de toekomstÍge turnster goed moeten over-
ulegenrimmers:teleurstellingvoorkomenisbeterdanqenezen'
Bestuur seizoen 1977 - 1978-

Voorzitter :

Sekt.esse :

penningmr. :

Techn.komm. :

Bijz. aktiv.:

dhr. A. HeYmans,
St. Annastraat- 77, tel.
mevr. J.lYl.[J. BeYnon,
Grootstal-selaan 65, tel-.
mevr. J. de Boo,
Aldenhof 53-09, tel. 44.43.79
dhr. S.C. Kersten,
Tolhuis 13-09, te1. 44.26.28
dhr. [rJ. Zegers,
Korte Kar I, tel. OBB97-3227
Beuningen.
mevr. E. lLJinkenius,
HaLvert 33-27, te}. 44.79.53
dhr. J. Seegets,

( 2e secr.esse )

Florence Nightingalestraat 55, tel. 77'38'71

22.L3.21

55.06.98





Leden : mevr. G. Boone,
wlolenureg 85, LeL. 77 .OO.72
mevr. L. Casteleijn,
Leeuulstraat 1l- , tel. 55.11.68
mevr. lJ. Schmidt,
Adagiostraat 13, teI. 77.50.46
mevr. lJ. Backhaus,
lYlalvert 80-34

Administratrice :
mevr. lvl. Kersten t
Tolhuis 13-09, LeI. 44.26.28

Voor al-le aangelegenheden betreffende kontributies, bedankjes,
lestijden en dergelijke gelieve u zich rechtstreeks te richten
tot de administratrice. Voor alfe andere zaken is de sekre-
taresse de aangeulezen persoon.

ZaIen

AI1e zalen uorderr door de vereniging gehuurd en zoal's het een
goed huurder betaamt, uiordt van ons veruacht dat ulij de zaal-
steeds in dezelfde staat achterl-aten aIs ue deze hebben aan-
getroffen. lJj.teraard rekenen uri j hierbij volledig op lJtrl mede-
uerking.
De zalen zijn gelecjen aan :

Uranusstraat, hoek Jupiterstraat
Symphoniestraat 200 (sporthal Neerbosch-0ost)
Reestraat, nabij lvlartersLraat (Ds.Creutzbergschool)
Heidebloemstraat, hoek St. Jacobslaan
Thorbeckestraat nr. 77
ÍIalvertr 33ste straat
Tol-huis 44-46
Sportzaal lvlolenhoek
Ztlanenveld 2L-42

Kontributi-e

De kontributie voor g.U!gs!p!!9g|g is als volgt
samengesteld:



vanGampenHg1;H,§v
iizerwaren
Éereedschappen

Advies-en verkoopcentrum voor bouwen,

onderhouden en vernieuwen van huis en tuin

VISSCHER SPORT B.V,
v. h. HELLAS SPORI

+

voor al uw sportartikelen,
ook de originele
HAZENKAMP turnpakjes
en EMBLEMTru.

+ f--"-
W'NKELCENTRUM

Dr. de Blécourtstraat 49
Nijmegen
tel.nr.: 080 - 77 39 39*

Filiaal: Touwslagersbaan 20
Wijchen
Te|.08894-2546

/ ----,-
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Senioren (tZ.ir. en ouder) : Í l-10.-- per seizoen
Junioren : f oo '- 

rr rr

2de juniorlid uit een gezin : 95.-- It rr

3de juniorl-id uit een gezin : 90.- rr rr

AIle overige juniorl-eden uit eer, gezin zijn gratis l-id.

De kontributie voor lg]gglg bedraagt:

A-turnen ) .----
selektie A-turnen j n"' seizoen : J 175'--

B-turnen 3 tr rt : J 130.-- voor 1! uur p.ueek

De konrributie uordt oltuura p"" ".r]"lll';.'=:;,:""'ï:,1;'""uvan september 19?7 t/m juni 1978. Bij jaarlijkse betalinq
dient U uiterlijk te voldoen in de maand september, bij be-
taling per half jaar dient u de helft van de kontributie te
vol-doen in september, de tueede helft in de maand februari.
Eventueel- kunt U ook per maand betalen; in dat geval dient u

maandeli.jks 1/10 deel van de jaarkontributie te vofdoen en

zijn de maanden juli en augustus vrij van kontributie.
De betaling di-ent te aflen tijde bij vooruitbetafinq te
geschieden; er ulorden geen rekeninqen toegestuurd.
Het inschrijf geld voor nieuu.eleden bedraagt J f0.--.
Bi-j aanmaningen r.lordt in elk geval Í 2.-- administratie-
kosten in rekening gebracht.

Voor donateurs bedraaqt de kontributie Í l-5"- per seizoen.

Betalingen enkef per giro op nummer L628666 t.o.v.
De Hazenkamp Nijmegen.

Kledinc

Zoal-s iedere vereniging heeft ook onze vereniging een

vastgestel-d tenue, dat op de l-essen gedragen behoort, te
uo tden.
Dit tenue zj-et er als volgL uit:
jongens : rrrit interlock en uitte broek, met embleem
meisjes : groen turnpakje, met embl-eem
A- en B-turnsters : oranje turnpakje, zonder embleem.



Turnpak jes model rrDe Hazenkamprr , emblemen en ook al-l-e
overige sportartikel-en zijn te koop bij :
Visscher Sport B.V. r lJinkel-centrum trGrootstalrr, Hatert

Binnenhof 14; tel. 55.68.07.
Ak tivi tei ten

Naast de geuione l-essen zijn er in het komende seizoen u.ieer
diverse aktiviteiten, zoals:
lanqe mat- en springr,redstri jden;
verenigingskarnpioenschappen, uJaaraan alle jeugdleden
kunnen deelnemen;
kringuredstrijden voor beginnende jongens en meisjes;
uedstrijden voor A- en B-turnsters;
St. Nicolaasviering;
zomerkamp;
aktiviteiten ter ere van het jubileum

Vakanties

begin seizoen : maandag 22 auqusLus 1927
herfst vakantie : maandag l? t/n 21 oktober 1977
St.Nicolaas : maandag 5 december 1977
Kerst vakantie : maandag 26 december l9l7 L/m

vrijdag 6 januari 1978
KarnavaL : maandag 6 en dinsdaq 7 februari l-978
Pasen : maandag 27 naarL t/m vrijdag 31 maart, 19Zg
Koninginnedag en
Hemelvaart : maandag I L/n vrijdag 5 mei 19ZB
Pi-nksteren : maandag 15 mei 1978
Zomervakantie : m.i.v. maandag 3 juli J_978

L e sroos ter
Aangezien het l-esrooster in de loop van het seizoen nog ulel
eens geulj- jziqd moet rrlorden, kan dit niet ulorden opgenomen in
dit boekje. Een vol-ledig lesrooster vindt U eventueel in de
vorm van een stencil achter in dit boekje.

Verzekerinq

Tijdens en op uJeg naar en van de les bent tl via de vereni-
ging verzekerd tegen ongevallen. Deze vetzekering draagt
echter een aanvul-l-end karakter. In geval van een ongeval
dient U zich zo snel- mogelijk in verbinding te stell-en met
het sekretariaat"

10



bodminton -

-

lid i\. B. J.

De populariteit van de badmintonsport neemt nog steeds Loe.
Dit vindt zijn aotzaak o.ffi. in de vel'e prettige en sportieve
aspekten die badminton zouel- de rekreatie- al-s de tuedstrijd-
speler biedt. uoor de intensieve rLledstrijdspeler kan badminton
zeLf s r.r,torden beschouud als een der snel-ste, maar ook
vermoeiendste zaal-sporten. A1s rekreatiespeler behoeft LJ heus
geen superatl-eet te zijn. Bent U enthousi_ast,, dan kunt U

uu raeket al spoedig op de juiste uijze hanteren. Bovendien
zorgt de vereniginq ervoor dat U de beginsel-en van de
badrnintonsport uorden bijgebracht en krijgt u de gelegenheid
om spelers var'! qelijke sLerkte te ontmoeten.
Dankzij het aantal nieuue sporthallen van de l-aatste jaren
groeien de klubs in grootte en aanta] . Hierdoor u_rorden steeds
meer mensen in staat gesteld badrninton in klubverband te
beoefenen. De sektie badminton is aangesloten bij de
Nederl-andse Badminton tsond.

11



Sigaren magazijn CORIUER HOUSE
Daalseweg 27 Tel. 22 44 34

* v(x)r al uw rookwaren naar de speciaalzaak!
* binnen- en buitenlandse tabakken
* lotto- en totoadres
r voorverkoop C.V.D.

WALS

MÍIIIERII
lJ1J01{El{

GRAATSEWEG 15

GRÍIÏE lIARTT Ig

geschenken
sieraden

tassen
shawls

servlezen
glaswerk

bestek

WinlclcentÍum Oukenburq tel 080-440644 van Broeckhuysenstraat 20-22 lel.oSo-224764

L2



Bestuur seizoen f977 - ]978

Sekretaris/
penningmeester : dhr. P. Lecluse,

Paler Brugmanstraat 9, te1. 22.56.D9
Lid : mej. D. van Gorkum,

Zuanenveld 30-61, te1. 44.10.1-6
Bondszaken : vakant
Techn.kommissie : vakant

Administratricg : mev r. [v1 . Kersten,
Tolhuis l-3-09, teI . 44.26.28.

Voor afle aangelegenheden betreffende kontributie, bedankjes,
speeltijden en dergelijke gelieve u zich rechtstreeks te
richten tot de administratrice.
Voor all-e andere zaken is de sekretaris de aanqeurezeri per-
SOOO o

Akkomodatie

De sektie badminton speelt in:
Sporthal rrHengstdalrr, Cipresstraat, luel-. 23.33.37 ,rs-vrijdags van 20.00 uur tot, 23.30 uur.

Het seizoen loopt uan 26 augustus L977 l/n 31 maart l-978.
Op 23 en 30 december 1977 uordt niet gespeeld.

Financiën

De kontributie voor het seizoen 1977-L978 bedraagt:
voor senioren Í l2}.-i
voor junioren Í 85.--;
en moet uorden overgemaakt op gironummer 1457011 t.r.v.
Per,ningmee-ster De Hazenkamp, sektie badminton, te Nijmegen.

Aktiviteiten
De sektie badminton zal dit seizoen een rekreantentoernooi
organi-seren, afsmede onderlinge r.ledstrijden, zo mogelijk
tegen andere badmintonverengj-ngen. 0p 4 en 5 maart, 1978
vindt in Sporthal Hengstdal- het rrlvlariken van Nieumeghen-
toernooitt plaats.

13



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

Graag wil Verweij u hclpcn uw keuze zo gericht mogeliik
te doen ziin.

a Ook verhuur van video apparatuur.

PLETN 1944 no. 145 - NIJMEGEN - TELEFOON 080-226348

w;tE-sbb
mdenwcAEi2
tclefoon771870
nijmegen

speelgoederen
kado artikelen

eigenaar
willyen petercante

emmalaan I - niimegen

MERKUSz.ONEN B.V.
I ITITEBITATIOITAAT BEISB U BEAU

TOUBITTGCABBEDRIJT

llijmegen - Muldersweg 15 - Tel. 77 2427

a
foto
film
video

L4
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honkbal

: K.Dingelhoff,
lLJeezenhof 54-\6, te1 . 44.05.15

: mevr. I. Hendriksen-lLJestrik,
Poemastraat S

lid K. N. B. S. B.

Honkbal(baseba11) is een zornersport, die zich in Nederfandsterk verbreidt. De Hazenkamp speelt sinds r-950 mee in
Jer kompetitie van de Koninklijke Nederrandse Base- en softbart-bond, thars met tuee senioren- en drie jeugdteams. Door eensponsorship van de B0NDSSpAARBANK Nijnegen beschikt vooralde jeuqdafldeling over u_rat meer financiël_e armslag.
Het is besl_ist de moeite u:aard om eens een kijkje te qaan
nemen in ir:t Kennedy-basebatrstadion aan de HàtàrtseuÀg, oirde hoek van de Groot,star-ser-aan, Ingaande april r97g Lu:rdt:e
n.ieuu.i fi.r',t \slvsrd in het sportpark tlinkelsieegh betrokken.u kunt dan ke':nismaken rnet de qezetlige sfeer die rond hetvel-d heerst en het zou tL:ef eens kunnen zijn, dat U zelf deknuppel r.i.ri1't qaan hanteren. Ívret name onze dames-sortballgroep
heef t dringend behoef te aan nÍeurr.re l_eden.
Be stuur
Voorzitte r

Sekre tare s se

Penningmeester/
köord. Softball_ J. v. d. Vegte ,

SymPoniestraat 238, tel_. 77.23.64
H. Casteleijn,
Leeur.rlstraat 33, te1. S5.g4.5S
A. Bosman,
Ruys de Beerenbroekst,raat 71,
t,e1.56.72.69

Je uqdkommis sie
E. Seijnder, FazanLenveld 104, Cuyk a/d lvlaas, tel_. 0gg50_4g91
P. vaÍ-) Rossum, Hatertseueq 635, tel, 55.82.63
A. Bosman, Ruys de Beerenbroeckstraat 71, te1. 5S.L2.69

lvlateriaalkonn. / :
Public rel,
lledstr. sekr. :

15



Willemsweg 43 tel. 55 08 51

Koolemans Beijnenstraat 82 tel. 23 05 76

Gé-Vé Drankenservice

Geeft Vee!
voor weinig geld

AUTO RIJSGHOOT

Peter Jacobs
Pijnboomstraat 17

telefoon 221682

Verburgh Slageriien

lrlijmegen

KoninginnelaanllT te|.77431A
Poemastraat 2 tel. 55 16 86
v. Peltlaan 309 tet. 55 04 01

Oude Molenweg 140 tel. bb 31 18
van'tSantstraat36 te,.222991

auto
caravan

pleziervaartuig

verzekeringen

kunt u sluiten oia

Assarantiehantoor

I A. de lJartoq

Schependomlaan 3
Telefoon 080 - 770600

Nijmegen

technisch verchromen
verkoperen

vernikkelen
verchromen

diverse bronzen
verzilveren

vertinnen
vercadmiumrnen

galvanisrh bedriiÍ

tAI0 U R b.Y.
v. hezewijkstraat 23-Zs
nijrnegen

teleÍoon o8o-774455

16



Kontributie
Deze bedraagt voor
adspiranten (geboren na l- mei 1963) f ?5.-- per jaar
junioren (geboren tussen I mei 1959

en 1 mei 1963) Í 75.-- Per jaar
senioren (geboren vóór I mei 1959) Í 100.-- per jaar
veteranen (ouder dan 35 jaar) Í 80.-- per jaar
niet-spelende l-eden Í 30.-- per jaar

De kontributie dient te u.rorden overgemaakt op gironummer
2005900 t.n.v. de penningmeester Honk- en Softballvereniging
rrDe Hazenkamprr te Nijmegen.

Vel-d en train-inqen

Het veld is een onderdeel van het sportkomplex rrGrootstal-rl

aan de HaLertseueg en draagt de naam frJohn F' Kennecly base-
Llallstadionil. In 1978 verhuist men naar het Sportpark
rrlLJinkelsteeghrr.
Gedurende het seizoen vinden op dit veld behafve de u.red-

strijden ook de trainingen plaats aIs volgt:
maandags : softball-dames
dinsdags en donderdags: senioren
uoensdags: 16 L/m I8-jarigen
vrijdags I L2 t/m 15-jarigen
AII-e trainingen beginnen om 18,30 uur.

De aanvangstrijden van de r.ledstrijden van het' eerste en
tu:eede team zijn: zaterdag om + l-4.30 uur

zondag om 14.00 uur
Zie verder de plaatselijke dagbladen.

Tenue

Het komplet,e honkbaltenue kunt u via de vereniging bestellen;
de kosten, die geheel voor eigen rekening komen, dienen in
éón maal te ulorden vol-daan.
Het zuarte trainlngsjack is in tegenstelling tot het tenue
ní.et verpl-icht, maar oit kunL U eveneens via de vereniging
be steLl-en,
Baseballschoenen en handschoen dient iJ zelf aan te schaffen.
Koopt U echter niet te lichtvaardig, maar laat U eerst,
inlichten omtrent één en andet.
trJij kunnetr nameli-jk ook nog adressen verschaifen u.raar Ll

IA /. korLinq qeniet.
L7



Bij het uerl-aten van de vereniginq of bij het te kleinuorden j.s het mogelijk de kleding via de vereniging doorte verkopen aan nieuue leden.
Ak biviteiten
Zoals reeds eerder uerd vermeld, speelt De Hazenkamp in dekompetitie met 5 honkbalteams.
Het eerste team kcmt uit in het distriet tïidrren-Nederrand,
de rest in het Rayon Oost.
Het kr:mpetitieseizoen begint eind april en eindigt inseptember.

Bi izonJerheden

sportkeuring : de K.N.B.s.B. verplicht haar l_eden tot deel-
name aan deze keuring. De hieraan verbon,Jen
kosten komen vcor eigen rekening.

Bondsuitgaven3 via de vereniging zijn verkrijqbaar
spelregelboekjes, het maandblad rffnside,,renz.

|,lilt u meer ureten over de mooie zornersport rrbasebarlrr, 
neemdan eens kontakt op met één rlan de besiuursleden of met decoach, of kom eens een keertje kijken op het veld. Bi.j o,sbent U alti.id uelkom.

'atl,bol-a
DERKS

Schoenhandel - Schoenservice

wol en handwerten
kleinvak en Íournituren

Zwanenveld 90-64 Meijhorst ?0-08 I Sr. JACOBSLAAN 36-38 (t.o. Miro)
NIJMEGEN ïELEFOON 442843 I rurrvrcrru TEL. 553977

1B
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lid K.N.V.B.
De sektie voetbal is de kleinste afdeling van De Hazenkamp,
die uerd opgericht op 2 februari l_928 en de Koninklijke
Gr:edkeuring verkreeg op 22 november .l-935. Het totaal aantal
leden van de sektie voetbaL bedraagt 20. Het eerste err enige
el-ftal komt uit Ín de hoogste klasse van het zat,erdagvoetbal
afdelinq Nijmegen van de K.N.V.B.. Het veld is qelegen in het
sportpark rrGrootstalr, ingang Nieuue lviollenhutseuJego
Aanvang van de thuisuedstrijden is l_4.00 uur. De t,raining
geschiedi; mt:est,al rond de Hatertse vennen.
HeL tenue is als volgt,: oranje shirt, zularte broek en oranje
kousen.
Nieu',,1a l-eCei-i zijn bl; de sektie vcethal a1t.:_jd uelkom en U

kunt zich vcor eventuele inl-ichtrngen tot de onderstaande
hestuursleden uJenoen.

Bestuur seizoen L977-1978

Voorzitter

Sekre taris

: ,lhr. B" Be11ink,
Tijgers;traaL 73, teI, 55.9E.75

3 dlrr. T. Ijier-iuenhuis;,
de Savornin Lohmanstraat i.,
teL. (zaak) ss.89.oo LsL. 244s

Penningmeester : dhr. G. Francissen,
lvlazur,kast.raat 1, tel. S5.56"79

LJecistrijdsekr. : dhr, J. liJillems,
van der Duyn van [ïaasdamstraat 82,
tel-.55.36.48

Kontributie
Deze bedraagt vcor het seizoen t9?7.-L979: jl 100.__.
De kontributie dient te uorden overgemaakt op giro 337s44g
t.R.V. Denningmeester afd. Voetbal De Hazenkamp, Nijmeqen.
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--toóFdbestuur

Het hoofdbestuur, dat zich in dit introluktiebcekje zeer
bescheiden achterin presenteert, houdt zich voornamelijk
bezig met de koördinatie tussen de verschiflende sekties
en met het opstelfen en uitvoeren van het algemeen beleid.
In het hoofdbestuur is elke sektie door een bestuurslid
ve r te genuoordigd.

Het hoofdbestuur ziet er als vo19t uit:
Voorzitter 3 dhr. H.P.L. Franken,

Serenadesltaal 32, te1. 77.52.O3

Sekretaris/
penningmr.: dhr. S.C. Ketsten,

Tolhuis 13-09, te1. 44.26.28
sektie gymnastiek : event. vakant
sektie badmintor : dhr. P' Lecluse,

Pater Brugmanstraat 9, te1. 22.55.09
sektie honkbal : dhr. J.v.d'Vegte,

Synfoniestraat, 238, tet.. 77.23.64
sektie voetbal : dhr. G. Francissen,

lYlazurkastraat 1 , te1. 55. 56.78

KLUBBLAD rt DE HAZENKXIE-E8-I'

Door middel van ons maandelijks verschijnerd klubblad
ilDe Hazenkamperrr uordt U op de hoogte gehouden van de

gebeurtenissen binnen onze vereniging'
De redaktie bestaat uit:
mevr. lï.van Raaij, Hr. lJ. Iking,
IJsbeerstr. 6r teI. 55.4I.0?; Tolhuis 2l-06, te1,44.4O,LOi
lvlevr. E. ldinkenius, [ïevr. Th. Jansent
lvlalvert 33-27, tel. 44.'79.53i Zulanenvefd 37-55'
ivlevr. J. de Boo,
Aldenhof 53-09' teL.44.43.79i
Het redaktie-adres is: IJsbeerstraat 6, Nijmegen.
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