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Uit de startblokken
We zijn dit turnseizoen goed uit de startblokken vertrokken.
Het ledenaantal is ongeveer gelijk aan die
van vorig jaar; bij zo’n 9 lesgroepen is er nu al
sprake van wachtlijsten.
Ook hebben we de basis kaderbezetting
helemaal rond. Na de herfstvakantie ook
bijna voor elke groep weer een tweede man
leiding en enkele stagiaires / assistenten.

Bedrijfsvrienden

Bedankt

Lesgevers / assistenten
gezocht
Ook het komende jaar blijven we op zoek
naar lesgevers of assistenten bij onze jeugdlessen.
Oudere turners en turnsters, die het leuk
vinden om jonge kinderen iets van de leuke
turnsport te leren en later wellicht les willen
leren geven, aarzel niet, geef ’t aan je
manager Berthe of Henk of stuur een
klein mailtje naar Berthe,
berthe.vandeweem@hazenkamp.nl
of bel: (06 51 311 818)
Afschrijvingen wedstrijdgelden

Turnseizoen 2016-2017

De wedstrijdgelden worden in november 2016 afgeschreven

De inning van de wedstrijdgelden doen we centraal; eenmalig wordt het bedrag
voor inschrijfgeld automatisch bij de leden in november afgeschreven.
Super-geslaagd kamp
Ook in 2016 was het kamp weer super
geslaagd. Dank aan de organisatoren –Lotte
en Margreet- maar ook aan al die anderen,
die hun weekend opofferen om er een
kei-leuk “onderwater-weekend” voor al onze
gymnasten van te maken.

Sommige divisies kennen veel wedstrijden, andere divisies hebben minder
wedstrijden. Daarom berekenen we 3 verschillende bedragen als volgt:
De bedragen zijn hetzelfde als vorig seizoen

Wedstrijdgroep
Dames topsport, VB-groep, 1e, 2e divisie:
Heren, Dames 3e en 4e divisie
Dames 5e en 6e divisie:

2016-2017
€ 37,50 per lid
€ 32,50 per lid
€ 27,50 per lid

De startersgroepen 1 en 2 en de jongens talentgroep doen nog niet mee aan
wedstrijden en betalen geen wedstrijdgelden.
Alle leden van een en dezelfde wedstrijdgroep betalen hetzelfde bedrag, ook al
is er enig verschil in het aantal wedstrijden. De een haalt de (halve) finale wel,
de ander niet. De wedstrijdgelden zijn alleen voor de wedstrijden die de KNGU
organiseert.
De gelden worden besteed aan:

Turninstuiven in de herfstvakantie
In de herfstvakantie waren er weer
verschillende spel- en sportinstuiven.
De instuiven waren ruim bezet, in totaal
kwamen een kleine 300 kinderen zich
uitleven.

GEEN Kersttoernooi
Helaas, dit jaar is er geen kersttournooi.
Het was dit jaar heel lastig om geschikte dagen te vinden; de dagen waarop het wel zou
kunnen organiseert de KNGU ook het UniveGymgala in Ziggo-dome. We verwachten dat
sporters en juryleden daar naar toe gaan en
dat wij in de problemen komen.

Sporten in gezinnen met lage inkomens
De Hazenkamp werkt nauw samen met
Stichting Leergeld Nijmegen en met Leergeld
Twee-Stromenland in Wijchen en Beuningen.
Door die samenwerking kunnen kinderen uit
gezinnen met lage inkomens, bij ons komen
sporten. Deze kinderen krijgen (een deel van)

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

• Aanschaf wedstrijdpaspoort (3 jaar geldig)
• Inschrijfgelden.
• Jurykosten.
De kosten voor invitatietoernooien zijn per turnster/turner voor eigen rekening
en deze kosten worden via de trainers geregeld.
Namens bestuur,
manager wedstrijdsport, Henk Kaaks
Planning bouw talent centraal.
Planning
mei 2016
uitnodiging aan bedrijven om in te schrijven ,
gerealiseerd
juni 2016
sluitingsdatum inschrijving , gerealiseerd
september 2016
beoordelen van inschrijvingen,
terug naar 3 partijen, gerealiseerd
oktober 2016
om tafel met de 3 partijen, staat gepland
tot begin januari 2017
de 3 partijen werken de aanbieding uit en maken
bouwtekeningen
januari 2017
beoordelen van de aanbiedingen van 3 partijen
16 februari 2017
gunningsbesluit, wie gaat bouwen
vanaf maart/april 2017
start van de bouw van TCN
juli 2018
bouw tcn gereed
zomervakantie
verhuizing naar TCN
Bijna dagelijks worden vragen gesteld over de planning van de bouw van TCN.
Hierbij de planning. Zoals je in onderstaande schema kunt lezen start de bouw in
het voorjaar van 2017; in juli 2018 is de bouw gereed. In de zomervakantie gaan
we verhuizen.
Afgelopen twee weken hebben we met de 3 mogelijke aannemers om tafel
gezeten.
We moeten voor 16 februari van 3 terug naar 1 aannemer. Die gaat bouwen.
De 3 aannemers hebben nu tot januari de tijd om een goed uitgewerkt plan in te
dienen, in de hoop dat zij de bouwer mogen worden van deze toch wel unieke
bouw.

LAURA WILLEMSEN Grafisch ontwerp

GTV De Hazenkamp | Postbus 31075 | 6503 CB Nijmegen | 06-16 68 66 91 | info@hazenkamp.nl | www.hazenkamp.nl

Lowie Fontein
T 06-10338263
M info@tmmrmn.nl
I www.tmmrmn.nl

