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Contributieverhoging
Per 1 januari wordt de contributie enigszins
(verhoging van 2%) verhoogd.
Alle leden van de wedstrijd- en topsport
hebben via de mail bericht ontvangen. Dat
geldt ook voor de wijziging in de inning van
de wedstrijdgelden aan het eind van het
turnseizoen.
Sportinstuif XXL
In de kerstvakantie is er weer een grote
spel- en sportinstuif in SportQube.
Turnen - Springen - Free Running Dansen, op woensdag 2 januari 2019
09:30 tot 11:30 4 - 7 jaar, 12:00 tot 14:00
8 - 12 jaar en niet te vergeten ook in de
avond kunnen de middelbare scholieren weer
vrij turnen van 20:00 tot 21:30 uur.
Als je kunt komen helpen, meld je dan aan
bij Aniek, want als we net zoveel kinderen
krijgen als onze 1e Sportinstuif XXL, dan
hebben we je hulp zeker nodig!
Drukte van jewelste!
Het was afgelopen weken erg druk bij onze
vereniging. We moeten het lesprogramma
in SportQube goed van de grond tillen; we
hebben aandacht voor het beheer van het
prachtige gebouw; de kantine komt op gang.
Heel veel werk en volop reuring. Op hoofdlijnen zijn er grote stappen gezet. Daarnaast
waren er ook nog 4 grote evenementen /
wedstrijden. 3 wedstrijden in SportQube zelf
en het Nederlands Kampioenschap clubteams
in de Jan Massinkhal.
Op zaterdag 17 november met het NK in
Jan Massinkhal en de 4e divisie in SQ stond
het parkeerterrein van de Jan Massinkhal
helemaal vol met auto’s van turnliefhebbers
en dat niet alleen, ook het parkeerterrein bij
SportQube stond bom-vol.
Het gaat goed met de (Nijmeegse) turnsport!

Goede prestatie bij NK-clubteams
Het NK clubteams stond voor de Topsport in
het teken van een ‘meetmoment’. Reina en
Maartje bepaalden samen hoever zij al weer
zijn mbt hun programma. En met de aanvulling van 3 van onze jongere talenten: Zoe,
Jitske en Romy, die vooral voor de wedstrijdervaring meededen, was het een ontzettend knappe prestatie dat dit team 4e van
Nederland werd.
De 1e/2e divisie groep trad met maar liefst
drie teams aan bij de finalewedstrijden.
Zij turnden, onder aanmoediging van veel
Hazenkamp-publiek, mooie wedstrijden. Het
team dat bestond uit Denise (Peperkamp),
Lynn, Hortense en Raisha behaalde in de categorie A een tweede plek. De andere teams
eindigden in hun categorie op respectievelijk
de 5e plek (Categorie A, team bestond uit
Joëlle, Floor, Eva en Denise (Bressers) en 7e
plek (Categorie A, team bestond uit Dana,
Liv, Dewi en Karin).
JAARVERSLAG 2017-2018
Onderstaand jaarverslag is besproken en
goedgekeurd door de Ledenraad.
Met de verhuizing naar SportQube is een
forse professionaliseringsslag gemaakt.
Vooral op administratief gebied is grote
vooruitgang geboekt. De volledige administratie en boekhouding zijn ingericht, de
ledenadministratie is geoptimaliseerd en
er is een facility manager in SportQube
aangesteld. De personeelsadministratie is
van Sportkader overgegaan op Yobbing.
Yobbing (in de persoon van onze oudtrainster Lisanne Veen) draagt zorg voor de
personeelsadministratie, human research en
opleidingscoördinatie.
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Zet je fiets dubbel op slot
Afgelopen weken zijn er verschillende fietsen weggehaald.
Zet je fiets niet alleen op slot, maar zet ‘m ook met een ketting of kabel vast aan het
fietsrek.
Voorzichtig met waardevolle spullen
Het is de bedoeling om al je kleding in een tas in de witte kasten in je sportruimte te
leggen. Laat geen kleding in de kleedkamer achter! Daarmee voorkom je dat er iets
gestolen wordt. Je kunt ook gebruik maken van de grijze kluisjes in de gang.
We hebben al twee keer jongelui weg moeten sturen, die SportQube zo maar binnen
kwamen lopen. Voor je het weet nemen ze kostbare spullen mee.
Kersttoernooi
Het jaarlijkse Kersttoernooi komt er weer aan en dit jaar voor het eerst in onze
eigen SportQube. Op 29 & 30 december worden de deuren voor bijna 500 turners
en turnsters geopend van de hoogste niveaus. Ook een groot gedeelte van onze eigen
wedstrijdturn(st)ers zullen deelnemen gedurende het weekend. Voor de wedstrijd is
SportQube mooi in kerstsferen gebracht. Op vrijdagmiddag 28 december worden beide
turnzalen omgetoverd naar een wedstrijdopstelling. Ook gedurende het hele weekend
zullen we er met een grote groep vrijwilligers een gezellig en feestelijk weekend van gaan
maken.

Kersttoernooi
29 & 30 december 2017

Juliette Berens stopt…
Je hebt het beslist kunnen lezen op Facebook,
maar een hardnekkige blessure van meer
dan een jaar, heeft Juliette doen besluiten te
stoppen met Topsport, iets wat ze erg graag
deed. In Juliette zagen we altijd een enorm
getalenteerde turnster die keihard werkte om
bij de top te komen. Dat lukte, ze behoorde
altijd bij de nationale selecties en nam deel
aan het jeugd-EK in Bern (2016). Met team
Hazenkamp won ze de nationale titel voor
clubteams (2015). Wij en Juliette hadden
beslist nog veel meer mooie wedstrijden van
haar voor ogen. We hopen Juliette nog vaak in
onze hal te zien.
Nieuwjaarsborrel
Op zondagavond 6 januari vanaf 19.00 uur is er een Nieuwjaars borrel voor al onze
vrijwilligers en kaderleden. Natuurlijk in SportQube. Het bestuur heeft veel te vertellen
over de eerste stormachtige maanden van SportQube. Kunnen we in 2019 blijven anticiperen op de snelle toename van leden en kunnen we de huurders een warme plek blijven
bieden? De borrel is bedoeld voor alle vrijwilligers en technische kaderleden. Kom allemaal!
Springzaal nu officieel geopend
Vanaf de kerstvakantie kun je de springzaal huren voor een verjaarsfeestje maar je kunt
ook individueel inschrijven voor een uurtje springen.
!! NIEUW AANBOD SPECIAAL VOOR VOLWASSENEN!!
1. Yoga van Rebecca op woensdag en zaterdag
Vanaf november is het mogelijk om ook yoga te volgen bij de Hazenkamp. De lessen worden gegeven door Rebecca Kuenenger op woensdag van 19:00 tot 20:00 en op zaterdagochtend van 09:30 en 10:30. Lessen zijn voor iedereen toegankelijk en is een mix van
Power en Hatha Yoga. Wil je mee doen? Meldt je aan voor een proefles!
2. Yoga & Pilates van Marieke op maandag
Na de kerstvakantie verwelkomen we nog een nieuwe collega en yogadocente: Marieke de
Jong. Zij gaat op maandagavond om 19:00 een pilates les geven en om 20:00 een yoga
les. De eerste les vindt plaats op maandag 7 januari. Je kunt je nu al opgeven voor een
proefles.
3. QuBeFit in de springzaal van Marlie en Fianne op dinsdag
Dat trampolinespringen leuk is hoeven we natuurlijk niet uit te leggen aan (voormalig) turners, maar dat een 10 minuten trampoline workout gelijk staat aan 30 minuten hardlopen
maakt het ook nog eens extra efficiënte workout voor mensen die graag fit willen worden
of blijven! Kom daarom naar de bootcamp klassen in de springzaal van Marlie en Fianne
iedere dinsdag om 18:00 of om 19:00. Een les duurt 3 kwartier.
4. Krachtcircuittrainingen in de Gym
van Senna op donderdag
En voor de volwassenen die echt een
uurtje tot het gaatje willen gaan zijn er de
krachtcircuittrainingen in het krachthonk
van SportQube. Senna is tophockeyster,
personal coach en de grote zus van ons
allen bekend, Julia Bombach.

Daarnaast heeft de KNGU voor het kalenderjaar 2019 opnieuw de status van het Regionaal Topsport Centrum (RTC) toegekend aan
De Hazenkamp.
In het jaarverslag zijn de ledenaantallen op
een rij gezet, waarbij de laatste drie jaar de
gemiddelde stand ruim 1.600 leden was. Het
maximale aantal leden dat vorig jaar is bereikt was 1.725 leden. Met grote trots kunnen we melden dat het ledenaantal al in oktober opnieuw op 1.725 leden zit. Nog niet
eerder is er zo’n snelle groei geweest bij start
van het jaar. De verdeling onder de geledingen is in kaart gebracht, waarbij het grootste
gedeelte uit recreatief turnen bestaat, een
belangrijk deel uit freerunnen en leden uit de
wedstrijdsport en een stabiel gedeelte uit de
topsport. Freerunning bestaat voor 80-90%
vooral uit mannelijke leden, waarbij dat bij
het turnen op 18-20% ligt.
Tijdens de vergadering van de Ledenraad
heeft het bestuur een uitgebreide toelichting
gegeven op de financiële huishouding van
de vereniging. Als club staan we er gezond
voor en lijken we klaar voor de uitdagingen
die SportQube ons te bieden heeft. Echter,
het blijft van groot belang dat we ons er van
bewust zijn dat we als club opbrengsten als
subsidies, de grote clubactie en de vriendenactie écht nodig heeft om alle activiteiten die
we graag willen uitvoeren ook daadwerkelijk
georganiseerd en bekostigd te krijgen.
Het seizoen 2017/2018 werd afgesloten
met een positief resultaat.
Vanaf dit seizoen gaan we volop aan de slag
met verhuur van ruimtes in Sportqube, de
inkomsten uit de kantine en springzaal om
ervoor te zorgen dat we de gestegen kosten
van de nieuwe accommodatie ook daadwerkelijk kunnen blijven dragen.

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

In haar handen ontkom je niet aan een
stevige workout waarin je alle spiegroepen traint. Van te voren aanmelden is niet nodig, je kunt een ticket aan de bar van
SportQube kopen voor 7,50 euro per keer. Lessen zijn op donderdag van 18:00 tot 19:00
en van 19:00 tot 20:00.

Wij
zoeken…
WIJ BLIJVEN ZOEKEN….
Een nieuw bestuurslid! Kom jij in deze spannende tijden ons bestuur versterken? Met de
opening van SportQube komen er veel nieuwe uitdagingen op ons af en zijn we hard op
zoek naar een enthousiast en betrokken clublid of ouder, die met ons mee wilt denken.
Momenteel zijn we bezig de aandachtsgebieden opnieuw te verdelen, waardoor er ruimte
is voor eenieder om op zijn/haar eigen interessegebied aan de slag te gaan. Wil jij helpen
de club weer een stukje sterker te maken? Neem contact op met Merijn Berendsen. Dat
kan via het mailadres voorzitter@hazenkamp.nl
Ook zoeken wij sportieve leden voor onze flexpoule! Bij voorkeur in het bezit van een
niveau 2 opleiding. Kun je goed met kinderen omgaan en lijkt het jou wel wat om kinderfeestjes te begeleiden in de turn-, freerun of springzaal, wil je toezicht houden tijdens
de vrije uren in de springzaal of wil je als gastheer of -dame achter de bar in SportQube
werken? Neem contact op met Lisanne via personeelszaken@hazenkamp.nl
En natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers. We organiseren dit jaar meer wedstrijden dan ooit en dat is niet mogelijk zonder vrijwilligers. Roep jij de prijswinnaars om door
de speaker? Tel je de punten van de sporters op? Mogen we je spierballen een paar uur
lenen voor de op- of afbouw van een wedstrijd? Of kom je een keer in de keuken werken
om de juryleden van een lunch te voorzien? Heb je nog een beetje clubliefde over die je
graag wilt inzetten, meldt je eveneens aan via personeelszaken@Hazenkamp.nl Met 1
dagje per jaar, maak je ons al erg blij!

Laura Willemsen Grafisch ontwerp
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