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Nieuwe bestuursleden
In de Ledenraadsvergadering is René
Schreurs benoemd tot bestuurslid “bedrijfsvoering” en is Selma van Loon benoemd tot
penningmeester. De Ledenraad is blij dat
René en Selma zich beschikbaar hebben gesteld en hopen dat zij een steentje bij kunnen
bijdragen in de overstap naar SportQube.
Nieuwe functionarissen
Robin Heijna zal vanaf 1 oktober de facilitymanager worden van SportQube. Samen met
Berthe zal zij de club gaan runnen.
Op 1 juni is Domenique Kuenenger begonnen
bij de Hazenkamp. Niet alleen zal zij in het
nieuwe seizoen turnlessen gaan geven, ook is
zij onze nieuwe administratief medewerkster.
We zijn ontzettend blij dat we met Domenique 2 vacatures in 1 keer kunnen opvullen.
Informatiefolder nieuwe ouders
Er is door contact-ouders een informatiefolder gemaakt, voor nieuwe ouders van
startende turn(st)ers in een selectiegroep. In
de folder wordt toegelicht hoe de selectieprocedure werkt, hoe het wedstrijdsysteem
in elkaar zit, wat de verwachtingen mogen
zijn en een aantal tips.
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Financieel resultaat van
de Hazenkamp Gymsports 2016/2017
Het financieel resultaat van het seizoen
2016/2017 is naar aanleiding van voorgaande ledenraadsvergadering opnieuw
gepresenteerd.
Daarbij heeft het bestuur een aantal zaken
aangescherpt:
-	Het consequent toepassen van vier ogenprincipe: betalen doe je altijd met z’n
tweetjes.
-	Het boekhoudprogramma Exact Online is
in gebruik genomen.
-	Er zal een intensievere begeleiding en
controle rondom de ledenadministratie
door René Schreurs uitgevoerd.
-	Beleid ten aanzien van debiteuren is
verbeterd, maar hier is nog winst op te
behalen. Hier wordt actief aan gewerkt.
-	Aanstellen van financieel administratief
medewerker voor ondersteuning en
uitvoering van bovenstaande.
SportQube en omliggend terrein
worden rookvrij
Zowel het gebouw als het omliggende
terrein van SportQube wordt rookvrij. Om
vooral een goed voorbeeld te geven willen
we sporters niet langs de rokende trainers
of ouders laten lopen, vandaar het rookvrije
terrein.

SPORTCUBE

SportQube en voortgang
De huur-en samenwerkingscontract tussen De Hazenkamp en de Stichting
Talent Centraal is nagenoeg afgerond. Eind juni is deze overeenkomst inclusief
de begroting onderwerp van bespreking tussen bestuur en ledenraad.
De Hazenkamp gaat met de komst van SportQube een hele nieuwe fase in. Het
is een uitdagende fase met een heel fraai gebouw met nieuwe sportruimtes. Maar ook met heel veel vragen. Hoeveel nieuwe leden
komen op SportQube af? Hoe regelen we het beheer,
de kantine, is die elke of de hele dag of avond open?
Moet er elk moment een beheerder zijn? Welke
taken kunnen door vrijwilligers worden gedaan? Etc.
Verkoop 2e hands toestellen
Op zondag 9 september komt er een veiling van
2e- hands turntoestellen, dames en heren. Ook
eigen ouders kunnen meedoen aan de veiling.
Voor meer informatie, zie hazenkamp/verkoop.
Gratis spullen afhalen.
Op zondag 2 september tussen 10.00 en 12.00 uur zijn
er allerlei oude turnmaterialen gratis af te halen in de oude
turnhal aan de Ploegstraat. Het zijn die materialen, die we niet
meer willen of kunnen verkopen. Dat zijn vooral oude matten. Voor we
ze weggooien willen we ze gratis aanbieden.
Meer weten: kijk vanaf 13 augustus op www.hazenkamp/verkoop.
Daar komt een lijst te staan met 2e handsspullen en de oude spullen.
Vriendenactie en
video-analyse-systeem
De teller staat op -1 week voor de sluitingop ruim €6.000,= en daarmee hopen we elke
turnhal van tenminste één camera / videosysteem te voorzien. De inzet was om bij elk
toestel een camera te kunnen plaatsen, maar
dat gaat waarschijnlijk niet lukken.
Diegenen, die vriendenpunten hebben behaald, krijgen voor elke 20 punten
een lot. Na sluiting van de actie ontvang je van ons via de mail bericht welke
lotnummers jij gewonnen hebt. Op donderdag 28 juni zullen 3 onafhankelijke
ouders de loten trekken. De winnaars van de verloting zullen op de laatste
wedstrijddag, 1 juli, bekend worden gemaakt en hun prijzen in ontvangst
nemen.
Hulpvraag:
Welke ouder heeft veel kennis van een digitaal video-systeem?
Welke ouder weet een weg om goede producten aan te schaffen?
Stuur mail naar : wim.zegers@hetnet.nl
Zondag 1 juli, laatste dag in de Ploegstraat
Op zondag 1 juli organiseren we de laatste wedstrijd in de turnhal aan de
Ploegstraat. We hebben er precies 20 jaar geturnd en we zijn vanaf dat moment
gegroeid van een kleine 1000 leden naar 1700 leden nu. Ook de groepen in de
wedstrijdsport / divisies zijn vele malen groter geworden.
Na afloop van de wedstrijden houden we de slotbijeenkomst voor vrijwilligers en
kaderleden. We hopen dat iedereen bij deze laatste mijlpaal zal zijn.
Verhuizen…. Help mee!!!!!
Op vrijdag 22 juli zal SportQube worden opgeleverd.
Op 8, 9 en 10 juli zullen we de turnhal Ploegstraat ontmantelen:
• We zetten alle te verhuizen materialen bij elkaar;
• We zetten alle 2e-hands materialen voor de verkoop bij elkaar;
• Oude rommel geven we weg of vervoeren we naar DAR.
Op 23, 24 en 25 juli gaan we SportQube zo in orde maken zodat de verhuisspullen op de juiste plek gezet kunnen worden. (TPT-vlak timmeren; schappen
in kasten maken; vloer Freerunning schilderen etc)
Op de avonden van 8, 9 en 10 augustus gaan we verhuizen. Op die avonden hebben we zeker 20 man hulp nodig, 10 man in de Ploegstraat en 10 in
SportQube. Uiteraard doen we de ontmanteling, inrichting en verhuizing met
vrijwilligers. We vragen ouders goed naar het schema in de turnhal te kijken en
om ons te helpen. Schijf de naam op het formulier in de gang.
Vanaf 13 augustus kunnen de wedstrijdgroepen van start in SportQube. De
trainers geven aan de ouders en leden aan wanneer de lessen van hun groep
begint.
Voor de vrijwilligers en kaderleden: op zondagavond 26 augustus houden we
een openingsborrel rondleiding en introductie. Daar vertellen we hoe alles in
SportQube geregeld en georganiseerd is. Op maandag 27 augustus starten alle
lessen.

Nieuwe leden voor de Ledenraad
In de verschillende geledingen van de
Ledenraad is nog plaats voor nieuwe leden,
de Ledenraad is nu onvoldoende op sterkte.
Wie wil lid worden om mee te helpen de lijn
voor onze vereniging uit te zetten?
We zoeken ouders uit de breedtesport,
wedstrijdsport en topsport.
Nieuwe privacy-wetgeving.
Beste leden van De Hazenkamp,
Afgelopen weken is er in het nieuws veel
aandacht besteed aan de nieuwe privacywet
AVG, de Algemene Verordening Gegevens
bescherming. Deze wet gaat 25 mei 2018
in. Ook bij De Hazenkamp hebben we
hiermee te maken en wordt gekeken hoe we
omgegaan met de persoonlijke gegevens van
onze leden.
Door de KNGU is er een scan beschikbaar
gesteld, waarmee De Hazenkamp kan
controleren of er aan de voorwaarden van
de nieuwe wetgeving wordt voldaan. Denk
hierbij aan zaken als:
•	Welke gegevens bewaren wij van onze
leden?
•	Waarvoor hebben we deze gegevens
nodig?
•	Wie hebben toegang tot deze gegevens?
•	Wordt er veilig met deze gegevens omgegaan?
•	Zijn onze medewerkers en vrijwilligers
zich bewust van de privacy van onze
leden?
We hebben met deze scan bepaald waar we
al voldoen aan de wet en op welke punten er
nog verduidelijking of verbetering nodig is.
Aan de hand hiervan wordt een actieplan opgesteld, zodat De Hazenkamp aan alle voorwaarden zal voordoen. Waar nodig nemen wij
contact op met de betrokken leden.
Zo zullen wij bijvoorbeeld een privacy
statement plaatsen op onze website. We
vragen onze wedstrijdleden toestemming
voor het gebruik van persoonlijke gegevens
en foto’s op de website en social media. En
er zal voorlichting gegeven worden aan onze
medewerkers en vrijwilligers.
Indien er vragen zijn over de nieuwe privacywet of over de uitvoering vanuit De Hazenkamp hierover, dan kan er contact worden
opgenomen bij het bestuur op onderstaande
adressen:
•	René Schreurs,
bestuurslid van De Hazenkamp		
r.schreurs@hazenkamp.nl
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
René Schreurs
Lid van bestuur van De Hazenkamp

Opening SportQube
Op vrijdag 12 oktober in de namiddag is de officiële opening van SportQube.
Op zaterdag is er een grote reunie van oud-turners en turnsters en de vele
vrijwilligers. Ze zijn dan in de gelegenheid SportQube te bezichtigen.
Op zondag komt er een kijkdag voor alle mensen uit Nijmegen.
In de daarop volgende herfstvakantie-week organiseren we spel- en sportinstuiven voor de Nijmeegse jeugd.
Fraaie prestaties van onze toppers
Op het NK-turnen voor heren, 3e divisie wisten Kasper Jacobs en Sem Richter
beiden een zilveren medaille te bemachtigen. Ook Huub zat dicht tegen een
medaille aan. Kasper wist zich daarmee een fraaie plek bij het NK in Ahoy te
bemachtigen.
Floor Moonen was de absolute ster bij de 2e divisieturnsters. Zij werd Nederlands kampioen en won ook nog een zilveren en bronzen plak in de toestelfinales. Maar ook Mano, Nienke en Benthe hielden met fraai turnen de naam van De
Hazenkamp hoog.
Een week later trokken de turnsters uit de 1e divisie naar Almelo voor hun NK.
Hier hadden we op medailles gerekend, maar dat viel dit weekend niet mee.
Dewi en Dana mogen mooi wel naar het NK in Ahoy, Floor had deze plek al
eerder verdiend.

Wie gaan naar het NK in Ahoy?
Het is altijd weer spannend wie een plekje op het NK krijgt om er te turnen.
Hierboven lees je al namen: Kasper, Dewi, Dana en Floor.
Bij de senioren topsport zullen Maartje Wurkum en Reina Beltman de naam van
De Hazenkamp bij de senioren verdedigen. Het is een belangrijk NK omdat het
tevens de kwalificatie voor het Europees kampioenschap is.
Liv Reijnen doet meerkamp en zondag toestelfinale sprong en brug
Jitske Lemmers doet ook meerkamp en zondag toestelfinale vloer
Romy Stevens: meerkamp en zondag toestelfinale brug en balk
Zoe Kuijpers turnt zaterdag meerkamp evenals Cato Polman, jeugd 2 eredivisie.
Inge Janssen, zaterdag meerkamp en zondag toestelfinale sprong. Zoe en Inge
zijn recent overgestapt van turnvereniging Hercules uit Reuver en zullen komend seizoen bij de Hazenkamp blijven turnen.
Van de topsport Isabel Raymann voor toestelfinale brug en balk, Lot Theunissen
en Eva Overbeek turnen mee in het team van District Oost.
Denktank en jeugdopleiding
Een groot compliment komt toe aan Lisanne en Tiane; zij hebben dit jaar een
grote groep jonge jeugdleden begeleid bij het assisteren in de lessen. Wat heb je
bij het assisteren nodig, waar moet je op letten? Ze hebben de groep jeugdleden verschillende keren bij elkaar geroepen en samen de belangrijke zaken
besproken. We hopen dat deze jeugdleden later allemaal een plekje zullen vinden
in onze mooie club.

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