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Het turnkamp:
hazenkamp naar de ruimte
Het Turnkamp op 18, 19 en 20 september
a.s. in St.Walrick staat al weer voor de
boeg. Er gaan 163 kinderen mee.
De organisatie door de 40 vrijwilligers
met Lotte en Marrit als hoofdleiding, loopt
op volle toeren. We rekenen weer op een
attractief maar ook veilig kamp.
Het thema voor dit jaar is: Hazenkamp
naar de ruimte.

Zondag 30 augustus van start met presentatie toppers, heren en
dames
Vanaf zondag 30 augustus gaat het complete lesprogramma weer van start.
Alles is goed voorbereid; leiding voor alle groepen is rond en iedereen staat
klaar om weer te beginnen. Op deze zondag zullen we de wedstrijdploegen van
de heren en dames presenteren. Dat hebben we via de wijk- en streekbladen
bekend gemaakt evenals de start van de vele wijkzalen.
Tussen 14.30 en 16.30 uur is iedereen welkom om in de turnhal te kijken naar
de trainingen en de presentaties van de ploegen. Om 15.00 uur presenteren
we de heren en de dames 1e divisie ; om 16.15 uur presenteren we de
topsportgroep. Voor de vele wijkzalen houden we de eerste les een open
inlooptraining.
Gezocht: financieel en administratief medewerker
(vrijwilligerswerk)
De Hazenkamp is op zoek naar 1 of 2 medewerkers,
die de volgende taken op zich nemen:
1. boekhoudkundig medewerker
2. administratief medewerker

Jaarboekje en aangepaste website
Ook dit seizoen gebruiken we weer het
bekende jaarboekje. Elk jaar worden de
teksten en foto’s in het boekje aangepast. Dit
jaar staat de topturnster Mara op de cover.
Daarnaast is ook de jaaragenda vastgesteld
en weten we welke activiteiten op welk
moment worden georganiseerd.
Grote clubactie en vriendenactie
Voor het eerst gaan we twee acties
tegelijkertijd houden. Voor de breedtesport
blijft deelname aan de Grote ClubActie staan;
voor de wedstrijdsport gaan we een nieuwe
actie starten, de Vriendenactie.

De boekhoudkundig medewerker (m/v) verzorgt de
archivering van de financiële bescheiden. Naast de
archivering maakt hij/zij rekeningen op en verstuurt deze.
Dat alles onder supervisie van de penningmeester. Deze
taak kost wekelijks circa 4 tot 5 klokuren; het werk kan
thuis gedaan worden op zelf gekozen momenten.
De administratief medewerker is behulpzaam bij het invoeren van de ledengegevens in het programma DigiMembers. Ook deze taak kost wekelijks circa
4 tot 5 klokuren en kan thuis gedaan worden op zelf gekozen momenten.
Aan beide taken zitten geen clubvergaderingen vast; wel wordt je lid van de
vele Hazenkamp-vrijwilligers. Opa’s en oma’s mogen natuurlijk ook solliciteren….
Heb je interesse, stuur een mail naar lwillemse@hetnet.nl of
berthe.vandeweem@hazenkamp.nl
Hazenkamp zoekt vriend!
Ook vanaf 19 september tillen we voor de –oudere- lesgroepen in de turnhal
een vrienden-werf-actie van de grond. De actie zal grotendeels digitaal worden
uitgevoerd. We willen een grote groep vrienden aan onze club binden. We
zorgen er voor dat deze vrienden met extra informatie en activiteiten nauw
betrokken raken bij de vereniging.
We zouden heel graag een hele grote en hele zachte landingsmat in de turnhal
willen hebben. Een soort “open kuil” achter de sprong, bruikbaar voor alle
wedstrijdtrainingsgroepen, TurnPromotieTeam en Free Running. Zo’n mat
is erg duur en daarom zoeken we samen vrienden, die ons financieel willen
ondersteunen.

GROTE CLUBACTIE
Vanaf 19 september gaat de Grote Clubactie
weer van start. Kinderen vanaf 7 jaar
mogen loten gaan verkopen via dit landerlijk
initiatief. Ze krijgen een speciaal lotenboekje
waarmee ze kopers kunnen zoeken voor
een of meerdere loten. Als ze een boekje vol
(=20 loten) verkocht hebben (of nog veel
meer) krijgen de kinderen leuke prijsjes. De
week vooraf aan de 19e september krijgen
de kinderen een uitlegbrief en verkoopboekje
mee. Laat de ouders dit goed lezen en de
kinderen kunnen aan de slag.

Met medewerking van managers,
Corine Timmermans en Berthe van Weem.
Het turbul is bedoeld voor ouders en turners
en turnsters van de wedstrijdgroepen.
LAURA WILLEMSEN Grafisch ontwerp

Om deze actie extra kleur te geven organiseren we zondag 1 november een
speciale vrienden-actiedag. We laten daar zien wat we allemaal kunnen: de Free
Runners, de trampolinespringers, al onze wedstrijdturners en -turnsters maar
ook onze topturnsters uit de 1e en topdivisie doen daar hieraan mee.
Alle hun vrienden zijn welkom!
We hebben 3 soorten vrienden:

Vriend
Beste vriend
Supervriend
De vrienden dragen € 25,per jaar bij, de beste vrienden
€ 50,- en de super-vrienden
€100,-. Ook bedrijven
kunnen meedoen; een
bedrijfsvriend kost € 100,per jaar. Ook vrijwilligers en
bestuursleden doen mee aan
de vriendenactie.

Om het zoeken van vrienden te stimuleren geven we prijsjes aan de leden, die
veel vrienden maken maar ook aan de groep, die de meeste vrienden weet te
binden. Via onze website kun je steeds bijhouden hoeveel je zelf hebt “verdiend”
maar ook hoeveel vrienden jouw lesgroep (en andere lesgroepen) heeft
verzameld. We hopen dat er een spannende strijd tussen sporters onderling
maar ook tussen trainingsgroepen ontstaat.
Daarbij richten we een vriendencomitee op. Dat comitee, bestaande uit ouders,
zorgen jaarlijks voor activiteiten, waarmee we vrienden aan onze club binden.
In september ontvangt elk lid alle benodigde informatie.
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