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V A N DE REDAKTIE 

Op korte termijn zal de jaarlijkse alr,emene vergadering worden gehouden. De 
agenda heeft u inmiddels ontvangen; jaarverslagen, begroting e.d~ treft u in 
deze uit gave van het clubblad aan . 
Kunnen wij dus slechts aansporen tot een bezoek aan deze vergadering. 
De buitenr,ewone vergadering van 17 December was goed bezocht. Er waren toen 
diverse knelpunten, die besproken moesten worden . Knelpunten zijn er ook nu nog. 
Wij denken b . v. aan: bestuursformatie, verschijning clubblad, viering ·so-jarig 
bestaan. Ook nu dus alle aanleiding deze vergadering te bezoeken. Ze lfs als u 
van mening bent , dat het tijdstip van deze vergadering niet ~eweldig gek ozen is, 
dan nog doen wij een dringend beroep op u, de vergadering te bezoeken . Bijna 
vijftig jaar bestaat deze club. Het is besl i st niet zo, dat er op de komende 
vergadering gesproken zal worden over het al- of niet - voortbestaan van "HAARLEM". 
Wel zal er onF,etwij fe ld besproken worden, op welke wijze we dat voortbestaan het 
beste kunnen verbeteren. Alleen topsport, alleen genoeglijkheidssport of een 
combinatie van be ide. Het lijkt ons belan~rijk genoeg om er een paar uurtjes van 
de ~ ondag aan op te offeren. 
Be langrijk vinden wij ook de besl is sing , die het KNAU- bestuur één dezer dagen 
zal moeten nemen over het al- of niet - deelnemen van onze atleten aan de z.g. 
Mini-spe len voor b lanken in Zuid- Afrika. Overieens lijkt het ons niet moeilijk 
hi e rin te beslissen. Want a l s er b.v. ergens wedstrijden zouden worden gehouden, 
waaraan ons gast-lid David Ylazura uit Kenya zou willen deelnemen, doch de orga
nisatoren zouden hem weigeren, vanwege zijn huidskleur; wel wij ~unnen er echt 
wel van overtuigd zijn, dat de gehele "HAARLEI\1' ' ploeg zich dan zo:o.der meer zou 
terugtrekken. We mogen aannemen, dat ons hoogste bestuurscollege daar niet an
ders over zal oordelen. 
En anders een advies aan dit college: Stel ~ddy Mortel uit Suriname in de neder
landse ploeg op en wacht dan af, hoe de organisatoren in Zuid- Afrika reageren. 
Mogelijk zal dan zelfs Jo Moerman gaan beseffen , dat de slogan, dat sport en 
politiek, niets met elkaar te mak en hebben, een ideaal is, dat eenvoudig niet te 
verwezelijken is 

Inleveren copy voor het volgenàe clubblad uiterlijk 7 April a.s. 

A T T E N T I E : De aanvangstijd van de jaarvergadering op 23 Maart a.s. 
in gebouw DOMI te Overveen 1 is op verzoek van de leden 
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(in de pauze wordt u een lunch aangeboden) 
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De training zal eerder beeindigd 
worden 
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OH A.'\.N T:::!j SCHAF}i'EN : 

· ;HAATIL~r~H trainingspakken met embleem: 

maat 3 
4 

f. 28 . 75 
30 . 00 

maat 
11 

5 
6 

f. 31.25 
32 . 50 

maat 7 ·1 f. 33 . 75 
" 8 35.00 

:Je trainingspakken zijn verkrijgbaar bij: J.v . Drunen, Ramp l aan 94 , Haarlem- W 

Op hetze lfde adre s zijn ook verkrijgba'lr 
., Ji'I.ARLEM" insignes f . 1. 35 

" embleem voor ;.Jedstrijdshirt 1. 75 
" H " trainingspak 2.25 
11 " 11 trainin{';'stas of auto 1.00 

Bij a ankoop van uw at l etiekkleding etc. bij sporthuis "Te Nuyl" 1 Schaterweg 27 te 
Haarlem, krijgt u 10~ korting . 

·-!i j zijn bijzonder verheugd , de ze maand een gr oot aantal nieuwe leden te mo gen ver
·.ve lkomen in onze ' 1 H'~~lRLEJ'il "-kring . 

senior 

junior A 

junior B 

junior D 

pupil 

senior 

P. C. Labeur 

F. Hoeben 

J.T . Daamen 

A.K . Pel 

D.J.Bais 

R. v. Kordelaar 

H. J . van den Hof 

C. Delst 

H. J.Smit 

M. C.Spanjer 

B. Koedijk 

S. de Vries 

A. TL Feenstra 

;:;:;.J.Klesser 

R.E . Doeve 

H.H. Timmer 

E.M . de I'-1arcas 

J . D. de Marcas 

J.J.Dooms 

R. G. de Vos 

Javalaan 19 Heemstede 

Bloemendaalsestraatweg 123 c Santpoort - Zuid 

Nieuwerkerkerstraat 36 

van Da lenlaan 488 

Boerlagestraat 20 

Rijksweg 488 

A. van de Goesstraat 8 

Zaanenstra at 137 rd . 

]os en Duinlaan 2 a 

Lijnden 

Santpoort - Zuid 

Zandveert 

Santpoort 

Haarlem 

Haarlem 

Bloemendaal 

Herman Heijermansplein 3 Haarlem 

Herman Heijermansplein 2 Haarlem 

van Collemstraa t 34 II Ha arlem 

van Collemstraat 34 Haa rlem 

Delftlaan 359 II Haa rlem 

Delftlaan 365 II 

Planetenlaan 108 

Kennemerweg 23 

Kennemerweg 23 

Oudaenstraat 3 

Plataanstraat 53 

Ha ::t rlem 

Haarlem 

Bloemendaal 

Bloemendaal 

Haarlem 

Haarlem 

AANVANGSTIJD JAARVERGAD~HING GEvHJZIGD IN 1 1 • 3 0 U U R. 
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T R A I N I N G + + + T R A I N I ~ G + + + T R A I N I N G + + + T R A I N I N G + + 
EINDE HI NTERTRA I NI NG 1968/1969. 

Laatste zaa ltraining pupillen woensdag 26 Maart a . s. 

dinsdag 1 April a.s. 

woensdag 2 April a . s . 

senioren 

junioren . . 

de laatste duintraining op de militaire schiet- en sport
terreinen zal plaats vinden op maandag 7 April.(2e Paasdag) 

1\AN"ITANG Zür1ERTRAINING SEIZOEN 1969 . 

de zomertraining zal worden gehouden op de sintelbaan van het Pim Mulier sportpark 
te Haarlem. 

pupillen aanvang woensdagmiddag 

2 .15 uur groep I 
3 . 30 uur groep II 

2 Apri l a.s. (en verder iedere woensdag
middag) 

senioren en junioren A, B, C1 en D : ingaande donderdag 10 april a .s . en verder 
elke maandag- en donderdagavond. 19 . 00 uur. 

- =- =- =- =- =- =- =- =- =-
B~TALING CONTRIBUTIE K. N.A . U. (Koninklijke Neder landse Atletiek Unie ) 
Die leden welke de contributie per giro voldoen, worden verzocht de contributie 
K.N . A.U . 1969, te voldoen voor 1 Mei a . s . 

De contributie bedraagt : pupillen geboren in 1958 of later 

junioren geboren in 1951 t/m 1957 

f. 1 .oo 
4 . 00 

6 . 00 seni0ren 

Het gironummer van de penningmeester is 64 38 83 t.n.v. de Penningmeester H.A.V. 
"HAARLEM" te Haarlem 

- =- =- =- =- =- =-=- =- =- =-
VRIENDELIJK V'"I:RZOEK AAN ONZE DONAT~URS. 

Wilt u zo vriendelijk zijn uw donatie 1969 te storten op Giro 64 38 83 t . n . v. 
de Penningmeester H.A . V. "HAAJ1LEM" te Haarlem. 
Indien mogelijk gaarne vèèr 1 mei a .s. Voor uw medewerking zeggen wij u ha rtelijk dank. 

- 0- o- o- o- o-o- o-o- o- o- o- o-
P ~ R S 0 N A L I A 

POULE 

1e 

2e 

Eén keer heeft Robbert nu in een ziekenhuis gelegen, laat het tevens de 
laatste k 3er zijn. Hij is daar dd . 12 Febr . j . l. gebo r en moet u weten. 
Wie is Robbert ? 
Wel Carla en Wim Krijnen zijn het trotse ouderpaar van deze zoon. 
Hi j hopen van ha rte dat zij en hun dochter Petra, Robbert zullen zien 
opgroeien tot een pracht onderdeel van de familie . 
Onze hartelijke gelukwensen voor jullie . 

- - -
INDELING HEREN GOMPETTIE SEIZ.OSN 1969 . 
dag, Zondag Juni 1969 Groningen Organisator G. V.A.V . 
dag , Zondag 24 Aug 1969 Utrecht Organisator Hellas 

Finale: Zondag 28 September ( P. H.-beker) 3 



VAN HI STORI SCHE WAARDE. 

Ons e r e l i d Jan P. Strijbosch stuurde ons een aantal fotos, gemaakt tijdens de g r ijze 
oudheid van onze vereniging en soms zelfs nog daarvoor, dus toen de H.A.V. " HAARL:SM" 

. nog een onde r dael vormde van de H.F.C."HAAR.LEM" 
De foto3 die stuk vo nr stuk van grote hist ~ rische waarde zijn, zijn reeds een dank
hare pron i van archivaris P i et Kleyne gewnrden . Blijft het alleen jammer, dat e i gen
lijk slechts enkelA leden van dit unieke fnt ~materiaal hebben kunnen genieten. Er 
moet toch een manier gevonden worden, deze fotos meer in de openbaarheid voor alle 
leden te krijgen. Een prachtige aanleiding is daarvoor ongetwijfeld het 50- jarig 
bestaan, dat we volg end jaar hopen te vieren. 
Inmiddels betekenen bovenstaande regels eigenlijk al een dankwoord aan ons erelid 
Jan P . Strijbosch , die destijds ·~ede de stoot he e ft gegeven tot oprichting van onze 
club. "Destijds" wil dus zeggen, bijna vi jftig jaar geleden. 
VJ i ,j 1 van de huidige " Htî.ARLEM"- generatie, kunnen e r alleen dankbaar voor zijn, dat 
Jan P . nog altijd zo bijzonder meelevend voor zijn club is. Wij zijn er ook trots 
op, dat een dergelijk groot figuur erelid v a n de club is. Van ganser ha rte hopen wij 
straks bij het 50- jarig bestaan nader te kunnen ingaan op de figuur v a n Jan P. Strij~ 
bosch en zijn betekenis voor de H.A. V. "HJ\.l~RL::;w • 
Hu dus alleen speciaal ook mede namens onze a rchiva ris , heel veel dank voor dit -
we willen het nogmaals onderstrepen - unieke fotomateriaal. 

Dick Hagtingius 

-=-~- =-=-=-=-= -= -=-=-

:;~m;.; TE NED-~RLANDS'S BINNENHUIS- ATLETiii:KKAMPIOBNSCHAPPEN IN DE R. l.I. A'~ST~RDJ\.M. 

De nederlandse atletiek heeft er een kampioenschap bij '.'Het Nederlandse Indoorkampi -
oenschap" 

Ons land heeft een uitstekend klimaat voor het beoefenen van binnensporten. 
De zaalsporten makerr dan ook een geweldige groe i door . ~r zijn b.v . meer volleybal
lers ( 45.000) dan atleten. 
Steeds meer specifieke buitensporten gaan over op de beoefening van hun sport in een 
zaal, zoals korfbal, handbal, hockey en tennis e n nu sedert enkele jaren ook de 
Moeder aller sporten . Men k an nu een h ee l j aar lang wedstrijdatletiek bedrijven 
llaar gaat dit ~lles naar toe ? Nog eventjes en Ke es Verkerk vestigt tijdens de bouw
vacauties een nieuw wereldrecord op de 300Ö m. 
~r zijn in ons land momenteel 100 sporthallen (de~.68), maar dan ook geen ~~nis er 
~eschikt voor het houden van atletiekwedstrijden. Men zoekt voor het organiseren van 
at l et iekwedstrijden dan ook meestalzijn toevl~cht tot veilin~hallen of tentoonstel
l ingsgebouwen etc., of zoals in Haarlem tot de Kennemer Sporthal, één van de ~einige 
spprthallen , waar men, met een beetje improvisatie nog een he e l eind komt, ook al is 
het niet ideaal te noemen . 
Pet en i ge voordeel van atletiekwedstrijden in een zaal , is, dat het altijd doorgaat . 
Ook als zij worden georganisee rd in een oud gebouw, dat vroeger dienst deed als ten
toonstellingsruimte voor de Rijziel en Automobiel Industrie . 
Me t een vloer die niet geschikt is , was- en kleedruimte onvoldoende·, geen verwarming 
in de zaal . Het is dan ook absurd, dat de KNAU toestemming geeft om in een dergelijke 
zaal de Ned. Atletiek Indoorkampioenschappen 1969 te organiseren. Men geeft toch ook 
niet zijn toestemming tot het organiseren van de ned- Kampioenschappen buiten kamers 
in het Amsterdamse bos. Waarom niet gewacht tot 1970 als in Rotterdam de Atletiek 
_!,ndoorbaan kl a a:n is ? Dat wordt een tartanoaan met verhoogde-bochten . -
~on had twee dagen uitgetrokken voor deze kampioenschappen . Zat erda~ de j e ugd en 
zondag de senioren met enkele finales jeugd. l~at was tijdens deze beide dagen koud 
en oncezellig, sfeerloos , weinig publiek. Geen Gewel dige deelname , b.v . 800 m her ~n 
met drie deelnemers; altijd op het schavot. 
De "on 1'gezamenlijke atletiekverenigingen uit Haarlem namen ook aan deze wedstrijden 
deel. "Hl\.1\.RL~M" was alleen vertegenwoordigd door Ferry Lamie. Hij nam deel in de 
categorie " splinters", zo noemt men deze houtlopers 
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VERVOLG BINI'JENHUISKAMP IOENSC H.APP"SN IN DE RAI 

De te lopen afstand 60 m. vlak. Nou ja vlak . De man, die voor de vlaktemeeting ver
antwoorde lijk was 1 moet volsens ons met zijn water(pas) naar de dokter. Ferry won de 
eerste serie . 2ijn tijd, 7 sec rond. Hij liet daarbij diverse bekende lopers achter 
zich. Hij vertelde ons dat hij sneller had gekund, maar hij had kort voor de start 
een flesje 7-up gedronken, vandaar die tijd. In de finale begon Fer met e8n valse 
start, nadat er nog een · keer vals was gestart, ging men de derde k e er goed weg; al
leen Fer was nu iets te langzaam weg. Uiteindelijk werd het nog een 4e plaats in 6 . 9, 
dezelfde tijd als nrs . 2 en 3 . De derde plaats werd hem nog juist afgesnoept door 
zijn oud clubgenoot Chris v . d. Meulen. ~ 
Twee nederlandse records werden nog scherper gesteld . Volgens ons werd er nog een 
merkwaardig record gevestigd . Bij de finale 800 m. meisjes nam een mevrouw deel. 
In de lange reeks van jaren, dat wij at l etiekwedstrijden bijwonen, was dit voor ons 
een primeur, waarvan wij g r aag melding maken. 

Hans Busé 

- INDOCRWEDSTRIJDEN IN DE KEN:J!G~·1~RSPORTJLI\.L TE R:LARLEf!I 16FEBRU1\.RI 1969. 

60 m. heren C 

3000 m. heren C 1 • 

P. Schippers 

H. de Hijk 

7 . 8 

9 . 20 . 8 

6e in serie) 

- G- 0- 0 - 0 - 0- 0 - 0-

STRANDLOOP A.A.C . 

Verbazingwekkend is elk jaar weer het aantal de e lnemers aan de A.l\..C. - strandloop te 
IJmuiden . Ook ditmaal , 9 Maart j.l. werd het strand tussen IJmuiden en de Zeeweg, 

1' overspoeld" door 7900 deelnemers. 
Zestig man van onze vereniging maakten deel uit van dit legioen. 
Een heerlijk zonnetje zette extra luister bij aan dit festijn. Helaas blijkt het 
organ{satorisch uitermate moeilijk te zijn een dergelijk gezelschap bij elkaar te 
houden tot het startsein, hetgeen een evt . uitslag wel enigszins overbodig maakt . 
Alsnog onze felicitaites voor de enige echte initiatiefnemer van de "strandlopen", 
die een dergelijke organisatie werkelijk vlot do e t verlopen. 

SA.MENW"SRKEN ? VECHTEN ? 

Bij het lezen van het kerstnummer van de Wissel viel miJ 1n het begin van het arti 
kel van Dick Hagtingius eerst niets bijzonders op. De moeilijkheden rond de training 
bestuur en P .R.-ploeg z ijn er de laatste jaren altijd geweest. De zinsnede " wat ik 
ook wil , is meer inzet van de jeugd" viel mij echter wel op , want " Hii.ARLEM" heeft 

-toch altijd een goede jeugdploeg gehad. 
Vooropgesteld dat 0nder jeugd alleen juniorleden worden verstaan on niet de eerste 
on tweede jaars senioren . Zo'n uitspraak over de jeugd vind ik wat vreemd, want een 

-derde plaats bij de Vl . G. -beker , nationale jeugdkamp i oenen en vertegenwoordigers in 
nationale jeugdploegen in het olympisch jaar , zijn toch feiten, wa~r men niet zomaar 
langs h een gaat . Worden onder jeugd ook de jongere seni~ren gerekend , dan k lopt het 
ook niet helemaal, want " lL'\1\.HLEM" heeft helaas niet zoveel jonge senioren , die actief 
de wedstrijdsport beoefenen. Ik heb ze tenminste niet kunnen ontdekken in de l aatste 
P.R. - ploeg en op do trainingsavonden valt hot ook tegen. 
Ga at het dan zo slecht met "Jlil.l\.RLEM" 
Hanneer men onder "IHI~.RL~M" alloen de seniorenploeg verstaat dan is dit inderdaad 
het geval, maar dit is al jaren zo . 
"lL'\..'\RLFJVl " heeft n.l. te weinig jon,-:; e senioren en dat is het grootste probleem. 
Of met samenwerken en vechten hier wat aan te doen is, betwijfel ik sterk . Dit pro
bleem betreft niet alleen '.'H.'L'\.R.L!:BlVI" maar de gehele nederlandse atletiek . 
Vroeger heeft men al tijd bij "H.lL\.RL"J;lVI " eedacht 1 wanneer de sintelbaan er maar i:s, 
da n komen de atleten ook wel. Nu 1 dit is echter niet gebeurd . Dit is jammer, want 
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,, 
met een goede seniorenploeg z~Jn problemen rond trainers en hoofdklasse in ieder ge
val makkelijkor op te los~en. 
He l pr e ttig v oor " Hli.Al1L:sîl1" is het 1 om te l e zen, dat er nog wel degel i j k mensen z~Jn, 
die ·zich voor de club willen inzetten. In de t ijd toen Dick Hagtingius de voorzitt ers
hamer hant ee rde, was het ni et zo gemakkelijk om mensen t e vinden voor bestuursfunc
ti es, poolcommissie enz. Zodo ende bli jft het probleem van t e v-re inig actieve wedstrijd-

. atleten over. Kijkt men naar de jeugd, dan zijn er maa r weinige , di e hun prest a tie 
in- opgaande lijri kunnen houden, wann eer zij senior zijn geworden. Dit geldt echter 
ook niet alleen voor "H..'\.AR LZM" Bij de nationale j eur,dtop is dit precies hetzelfde. 
nok hier zijn er maar weinige, di e lat e r wee r in het nationale t eam opduiken. 
!'·lee r propaganda ? Ondanks de vele t e l evisi e-ui tzendinr;en vanuit Mexico he eft het de 
K. N. A.U. geen ledenwinst bezorgd, terwijl Ne derland toch met een wer e ldrecord en éen 
bronzen plak behoorlijk voor de dag kwam. 
Atletiek is voor Nederland een moeilijke sport, die maar weinig mensen in de leeftijd 
van 20 - 30 jaar warm maakt, om deze sport in wedstrijdverband te beoefenen. 
Dit probleem zal 'nog lang bli .iven bestaan 1 , zolang op scholen zo \veinig aan atletiek 
~e daan wordt en Den Haag de portemonnaie voor de sport stijf dicht houdt. 

Jac. de Reus. 

Jaap, 
~en een kantt ekening. Als ik schree f over meer inzet van de jeugd, dan 

bedoe lde ik zee r duidelijk, meer inzet om tot kadervorming te komen. 
ne t samenwerken en vechten is hee l v ea l te bereiken. 

Gegroet 
Dick Rag. 

-0-o-o-o-o-o- o- o-o~o~ 

W E 1 P E N H 0 E K ( J E ) 

Nu, jongens, daar hadden )'Je zo ineens twee wedstrijden acht e r e lkaar. 
Weliswaar, was de strandloop, onderling en liepen we t egen de jongens van osn eigen 
c lubje - en de tweede wedstrijd een nationale indoorwedstrijd - voor ons waren het 
tw ee echte wedstrijden. 
De st r andloop leek in dui gen te vallen, ma~r stoere atlet en zijn niet bang voor 
s neeuw en daardoor was er toch nog een grote opkomst. 
Laat ik e r echter wel bij zeggen tegen de ouders, di e met de gladheid liever geen 
risico wilden lopen - ik kan het me levendig voorste llen, want mijn hartje heeft 
menig tikje teveel geslagen eer we op onze best emming waren. Daarom was ik toch blij 
da t zovee l jongens present waren en we in een lange auto-optocht naar de kop van de 
Zeeweg g ingen. 
::Je zon kwam zelfs naa r deze vrolijke "tecr"tra ppende atl eten kijken en dat gaf onze 
eerste "H..'\.ARL~l" strandloop .een ge zellig, zij het waaierig karakter. 
Nu jon~ens jullie hebt j e kranig gew eerd en allemaal echt jullie vaantj e verdi end. 
~r was zel fs voor de allereerste van elke groep een mooie prijs uitgeloofd. 
Pe t e r de Vos bemachtig~~ de eerste plaats bij de A-pupillen en Patriek Meulcnbroek 
ze lf het meest e hi erdoor verrast - we rd eerst e bij de B-pupillen. 
De vol~ende dag stond e r zelfs een stukje van onze strandloop in de krant en weet je 
wat daa rin stond - dat de grote bro e r van de Vosjes een strandloop (Umuiden-Bloemen
daal a/zee ) had gewonnen en dat zijn tw ee bro~ rtj es Pet er en Gerrie, onze "R\..1\.RLEM"
jon~ens, r espectievelijk 1e en 2e werden. Di e Peter, zo mooi in de krant. 
rJia u ook de jongens die ni et 1ste zijn geworden , uit e indelijk is dat er altijd maar 
óén van de velen, hebbon kranig hun best ge daan. , 
iia t lekkere rode wangen en frisse neus zijn allen 1 ook de ouders, sommigen deden mee, 
dappe r hoor!, verde r zondag gaan houdeno Ik denk de meesten bij het warme kacheltje
want guur en zonder zon blee f het die dag , verre van lekker. 
Daar er _ op jullie vaantje staat - eerste Haa rlemse strandloop, weet je nu al vast, dat 
e r vol .~·; ens jaar weer één komt. Best l euk 1 hè. 
De uitslag heb je al in het vorige clubblad kunn en vinden 
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Uiteezwaa i d door achterblijvende ouder, broers en zusjes, re~d d e volle bus mo t ors 
Amsterdamwaarts. 
We hadden gezelschap in de bus van de pupillenmeisjes van Atmodes. 
Beide verenigingen zoudan meedoen aan de allereerste indoorwedstrijden voor pupillen 
- i n de nederlandse hoofdstad. 
~\re mochten wat blij zijn , dat het binnon was 1 want bui ten was ' t echt guur vri esweer, 
Nu was het in de zaal ook niet warm, maar we kwamen er dan ook niet op theevisite e n 
in ' t trainingspak was het best uit te houden. 
A.A.C. organiseerde daar oen vlotte , gezellige, atletiekmiddag 1 waaraan o . m~ deel
namen, jongens van A. A.C.,- DEM Beverwijk - Estafette , A' dam - Athos, A' dam- en ver
schillende meisjesverenigingen, 
We hoefden niet - lang rond te lopen , want 3r werd precies· op tijd begonnen . 
Onze jongste jons ens - helaas maar een klein groepje - de ~-pupillen van verleden 

_ jaar waren nu A- pupillen - begonnen. met varspringen, Dat was voor jullie nog een h eel 
moei li j k nummer , vooral omdat ' t de alle r aarste keer was, ~at je dit in een wedstrijd 
daed . Patriek Heulenbroek cm Ron G_oossens waren de beste van " lLt ~:rtL8:M" met 2 . 69 en 
2.60 . 
Daarna moest0n de B-pupill en hardlopen . Altijd in je korte broek , hoor - dan doe je 
maar gauw je trainingspak uit. Hier was Arthur Hartman de allerbeste met 11. 2 sec . 
De hindernisbaan was een lastig nummer, vooral als je niet. ~enoeg je koppetje naar 
ben e den hield. Arthur ging er mat een hele horde vandoor •. ~~aar Patric~ was f.O snel 
dat h i j op dit bijnummer een mooie medaille veroverde . 
De A-pupillen moesten geduldig blijven , want hoewel de series van de 60 m, vlot ver
liepen , dacht ik toch dat e r zo'n 100 jongens moesten lopen . Onze Haarle~ners deden 
' t fijn. Ton Sinke was van ons de snelste n.l . 9 . 7 sec, met Omer , z ' n broer , Frits 
Naetegaal en Henri v .d. Ende op z ijn hielen met 9.8 sec . 
Bij het ko~elstoten was Jaap Breeuw~r de beste met 6 . 94 m. en na hem Omer S i nke met 
6 . 91 m. . 
De 600 m. werd een snelle aangelegenheid. ~r werd erg hard gelopen - 3 ronden van 
200 m. Wat mi j opviel, was dat jullie allemaal zo gauw weer op adem waren e n al 
snel weer rondholden . 
Er we rden ook door de A- pupillen nog medailles gewonnen . Voor de tweekamp en ook 
voor het bi jnummer 600 m. proefloop . _ 
~o kreeg Frits Nagtegaal 2 medaille~. Een 6e plaats in de tweekamp en een mooie 
medai ll e voor z ' n 2 . 08.3 sec op de 600 m. 
Ook Omar Sinke kreeg een medaille voor z 'n 10o pla<.ts in de tweekamp en ' t sch eelde 
een haartje of ook de jarige Ton ha~ een medaille veroverd~ 
De stemming in de bu s was dan ook opperbest . Alleen is het altijd jammer , dat na 
herhaaldel ijk vragen, terugroepen en waarschuwen, somm i gen van jullie spull etjes 
vergeten ! ! 
ltJat kan die man van mij zui::;en hè, dat wisten jullie vast nie t • 

. En na een knotsharde yell van Atmodes en van on;s (dames gaan voor) moesten we de 
bus v2rlaten . 
:1-::;st mij , Mevr . Hartman en de Eeren de Jager , Sin-1ce en Schaar van harte t e bedanken 
voor hun assistentie. (b i j de bus had ik mijn mond vol drop . Vre sglijk. ) 

UITSL.'\.G 600 m. A- pu pillen 

Frit s Nagtegaal 
Lex v . Vue;ht 
Omer Sinke 
Peter de Vms 
Henri v . d . Ende 
Eric Meul enbroek 
Joos t Du i v-envoorden 
Ton Sinke 

2 . 08 .3 medaille 
2 . 08 .8 
2 . 09 . 6 
2 . 09 . 9 
2 .11.1 
2 . 11 . 7 
2 .11. 7 
2 .1 2.2 

7 

Jaap Breeuwer 
Coos Sm!'Ming 
!~rik Lankhuyzen 
René Modde 
Duco Einholz 
Rik v . Segge l en 
Pim Scholten 
Henk Drullman 

E. Joacim-Ort 

2 .1 5 . 8 
2 .16.9 
2 .1 8 . 4 
2 . 21 . 2 
2 . 21. 3 
2 . 21.5 
2 . 27 . 8 
2 . 30.0 



UITSLAG : hindarnisbaan B- pupillen 

Patriek Meulenbr oek 
Arnold Blankert 
Rob v. Frayenhoven 
Rob Conijn 
Ronnie Goessens 
Arthur Hartman 

32 o 5 medaille 
35 o5 
37 . 2 
38 . 0 
38 . 0 
43·5 

UITSLAGEN TWEEKAMP JON~ENS PUPILLEN A 

R. ten Braak 
Jo Breeuwer 
B. Brouwe r 
D. ~inholz 

H.vod. '!inde 
S . Jager 
Eo Meulenbroek 
F' . Nagtegaal 
D. v . Olphen 
T. Schaar 
P . Scholten 
A. Sinke 
0 . Sinke 
Ho Verhagen 
P • . de Vos 
A. v . Vught 
R. ;vl:odde r 
D. Drullman 
Ro van Se n;gelen 
R. v. \·.:echem 
Ho Eijkenaar 
3. Lankhuijzen 
J. Duivenvoorden 
So Noordelcos 
Ro Lamperts 

Po ~·1eulenbroek 

R. v . Frayenhove 
Il. . Blankort 
Ro Coni,jn 
R. Goossens 
A. Ha<r>tman 

- fio m. 

10.8 
10.-
10.3 
10.6 

9 . 8. 
11.5 
1 0 0 1 

9 . 8 
10 .8 
10 . 3 
1 0 0 1 

9 . 7 
9 . 8 

11 • 2 
10.2 
10 . 0 
10 o9 
10 . 5 
10o8 
11. 1 
12.5 
10 .5 
10 o0 
11 • 0 
11 • 1 

punten ------
303 
378 
349 
321 
398 
244 
368 
398 
303 
349 
368 
408 
398 
269 
358 
378 
294 
330 
303 
277 
169 
330 
378 
285 
277 

JONGENS PUPILLr,;N B 
60 m. punten 

11.3 
11.4 
10.7 
12 . 2 
12 0 1 
11.1 

394 
387 
443 
328 
335 
402 

5~§el 

5o51 
6 . 94 
5. 18 
5 0 11 
5 o27 
6 . 30 
5 080 
7 . 41 
4 o58 
4 . 84 
5 - 33 
6 .7 3 
6 . 91 
5 o 13 
5 . 88 
6 . 37 
5 o86 
5 . 68 
5 .48 
5 . 22 
4·45 
5 . 87 
6 .46 
5. 51 
4.71 

Ve r 

2 . 69 
2 013 
2 . 30 
2 . 15 
2. 60 
2 .30 

punten 

361 
486 
330 
324 

. 339 
432 
388 
524 
271 
297 
345 
469 
W4 
326 
395 
438 
393 
377 
359 
334 
258 
394 
446 
361 
285 

punten 

119 
1 
1 
1 

89 
1 

totaal 

664 
864 
r;79 
645 
-737 
67fî 
756 
922 
574 
646 
713 
877 
882 
595 
753 
816 
687 
707 
662 
611 
427 
724 
824 
646 
562 

totanl 

513 
388 
444 
329 
424 
403 

GRAPPEN EN GROLLSN VAN ONZE JONGSTEN, opgevangen tijdens de training 

Een goedk ope parfum tegen een dure parfTil.m : "Rijke stinkerd" 

't Is rond ~u rood en heeft witte strepen . • o. o Een toman.t met bretels 

Het is groen , erg lawaaierig en gevaarlijk Een troep np hol geslagen 
augurk en. 

Rood met zwarte stippen en als het op je hoofd valt, ga je doon 
Een lievehee rsbeestje van _50 kg. 

no o 

6e 

11 e 
10e 

Voor de training komt een pupil de kleedkam er binnen : "Juf kan ik wel meedoen 
Ik zit in de olie " ( fiet·senpech - maar je schrikt wel even ) 

8 EoJ- 0 
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-VAN Dl SECRETARIS 

-\/AN Dl PENNlNGMEESTLR 

A'rTENTIE: Op verzoek van de leden is de tijd van aanvang van de 

jaarvergadering d.d. 23 maart a.s. in gebouw DOMI te 

Overveen verzet naar 11. 30 UUü. 

( In de pauze wordt U een lunch aangeboden. ) 

De training zal deze ochtend eerder beeindigd worden. 



Jft~RVERSLAG SECRETARIS 1g68. 

Een van de in de reglementen vastgelegde taken van een secretaris is jaarlijks verslag uit te brengen aan de Algemene Vergadering van het wel en wee in de vereniging, waarin tegelijkertijd de bestuursactiviteiten of in ieder geval het bestuursbeleid 
tot ui tdru.1düng kunnen komen . 
Wanneer ik dit doe over het jaar 1968 kan ik niet zonder meer stellen, dat het een goed of slecht jaar voor de vereniging is gevJeest. Het komt mij juister voor te 
mogen stellen, dat het een jaar met teleurstellingen is geworden. Teleurstellingen, 
omdat onda~~s een energieke aanpak van verschillende activiteiten door de verenigingsleiding door omstandigheden van buitenaf, waarop wij geen invloed konden uitoefenen, 
geen gunstig resultaat geboekt kon worden. 

BESTUUR EN VERGADERINGEN. 

De jaarvergadering gehouden op 18 maart 1968 in gebomr "De Linge" kon zich helaas 
niet verheugen in een grote belangstelling, waardoor elke inspiratie ontbrak, de 
prestatiebekers met 1v-aarderende 1.·.roorden snel konden worden uitgereikt en de meeste 
agendapm1ten als hamerstu.~ken konden worden afgehandeld . 
Op deze vergadering vJerd het bestuur als volgt gekozen c .q . herkozen : 

Mr. J.Douwes 
C.H.Lagendijk 
J.van Drunen 
P.R.Ruis 
J.Brouwer 
L.J .C .Fielmich 
M.Labeur 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
wedstrijdsecretaris 
commissaris 
idem 
idem 

Het bestuur kwan in 1968 10 keer officieel in vergadering bijeen, terwijl verder 
regelmatig contact plaats vond tussen de leden van het dagelijks bestuur . Vooral 
in de tweede helft van 1968 vJerd waar mogelijk de kans aangegrepen om bestuurspro
blemen te bespreken. Ik spreek doelbewust van kansen aangrijpen, omdat het beslist een handicap betekent, dat van een dagelijks bestuur t1.,ree leden buiten Haarlem vlOon
achtig en 1.:erkzaam zijn, waarbij ik nog aanteken, dat onze voorzitter nog twee ope
raties heeft ondergaan met een vanzelfsprekend noodzakelijke rustperiode van ruim 
twee maanden. Dat hij desondanks het leiderschap van onze vereniging niet heeft 
neergelegd is iets, waarvoor wij respect hebben en bijzonder in hem waarderen . 
In de maand december ontving het bestuur een brief van de heer L.J.C.Fielmich, waarin deze bedankte als lid van onze vereniging, waardoor onze bestuursformatie automatisch terugliep van 7 naar 6 leden . Gezien het stille seizoen achtte het bestuur 
het niet noodzakelijk direct over te gaan tot tussentijdse aanstelling van een commissaris. 
Op 17 december 1968 vond op verzoek van een aantal leden een buitengewone ledenver
gadering plaats teneinde de leden in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de bestuursopinie t.a.v. een aantal onderwerpen. De belangstelling van de zijde der leden mag verheugend genoemd worden, hetgeen teruggevonden kan worden in de vele 
agendapunten, die op ver::.oek werden behandeld . De vergadering kreeg hierdoor min of meer het karakter van een "brainstorm". 
PERSOONLIJK VERLIES. 

Over het voorjaar van 1968 viel een schaduw door het overlijden van Wim Aaij . Zijn vele trainingsvrienden en de anderen, die hem leerden kennen en waarderen, onder
vonden zijn heengaan als een gr oot verlies. 
TECHNISCHE LEIDING. 

De seniorentraining stond in het verslagjaar 111ederom onder leiding van H .Joacim, 
geassisteerd door R.Knol en W,Krijnen. Tegen het eind van de zomertraining stelde de heer J·oacim het bestuur op de hoogte van zijn voornemen zijn contract bij onze 
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verenlglng niet te zullen verlengen. Direct hebben bestuur en technische commissie zich beziggehouden met het zoeken naar een geschikte opvolger. Dat dit geen gemakkelijke opgave is geweest blijkt wel uit het feit, dat eerst in december met de aanstelling van R.Knol in deze vacature werd voorzien. 
De juiorentraining werd evenals vele voorgaande jaren wederom geleid door J.van Drunen hierbij geassisteerd door R.Ruis, A.Scholz en B.Goossens. 
De welpentraining waarmede in 1967 bij onze vereniging werd gestart heeft ook in het verslagjaar veel voldoening geschonken. 
In de eerste plaats bij het bestuur, dat deze training in bekwame handen van Mevrouw Joacim-Ort wist, die hierbij later in het seizoen assistentie kreeg van haar echtgenoot. 
In de tweede plaats bij de pupillen zelf, die wekelijks in grote getale bijeenkwamen om te genieten van het atletiekspel. 
Dat onze vereniging haar partij in het grote "atletiek-orkest" behoorlijk meeblaast, hetgeen uit enkele hierna te noemen prestaties moge blijken, is voor een zeer belangrijk deel te danken aan onze technische leiding. \~oorden van dank aan Nevrom1 Joaclll- Ort, trainers en assistenten zijn hier zeker op zijn plaats. 
PRESTATIES . 

Als belangrijkste prestatie weliswaar reeds in voorgaande jaren geleverd, maar nog immer gecontinueerd zou ik willen noemen het werkelijk "verdienen" van de Thornpsonbeker door ons bestuurslid/jeugdleider J.van Drunen en aan hem uitgereikt op de Jaarlijkse Algemene Vergadering der KNAU 1968. Een groot bewijs van erkentelijkheid en waardering van de KNAU jegens Van Drunen voor zijn vlerk voor onze atletieksport. 
Bij de Nederlandse atletiekkampioenschappen werden door de junioren de volgende kampioenstitels veroverd: 

Jos Fielmich 
Ronald Liefrink 
Ronald Prent 

terwijl voorts nog ereplaatsen behaald door 

Paul van Gool 
Rob Strik 

hoogspringen A 
1500 meter B 

100 meter B, 

Je 800 meter junioren B 
Je 400 meter horden senioren 

De juniorenploeg behaalde in de landelijke finale van de jongenscompetitie een fraaie Je plaats, terwijl onze seniorenploeg het helaas niet verder bracht dan een zesde plaats in de hoofdklasse heren. 
Vermeldenswaard zijn de fraaie prestaties van onze middenafstandmatador A.Schaper, die twee nieuwe clubrecords vestigde en wel op de 800 meter in 1.50.9 sec. en op de 1500 meter in J.52 .9 sec. 
tmDSTRIJDEN . 

In het verslagjaar werden in ons land zeer veel wedstrijden georganiseerd, waarbij de stad Haarlem niet achterbleef. Onze vereniging organiseerde naast de traditionele Onderlinge wedstrijden en Kerstveldlopen diverse wedstrijden, terwijl zij voorts door haar vertegenwoordigers J.van Drunen en M.Labeur in de commissie Gez. Haarl.Verenigingen een werkzaam aandeel had in de organisatie van een dertiental wedstrijden, welke alle zeer geslaagd genoemd kunnen worden. 
COMMISSIES. 

Onze sterkste commissie is dit jaar onze totocommissie gebleken. Hierdoor is het mogelijk gebleven onze financiën op een goed peil te handhaven. Het kan niet genoeg benadrukt worden, dat deze commissie in feite de ondergrond genoemd kan worden voor ons verenigingswerk. Voor deze belangrijke bijdrage breng ik gaarne hulde aan totocommissieleden en -medewerkers. 
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· De technische commissie heeft zich jammer genoeg niet zo laten gelden zoals het be-stuur gaarne gezien had. Het behoeft geen toelichting dat het coachen van technische 
1, leiding en het verstrekken van adviezen aan het bestuur door deze commissie, als zeer ~ nuttig dient te worden beschouwd. Gaarne spreek ik de verwachting uit, dat op de ko' mende jaarlijkse algemene vergadering een sterke technische commissie zal worden be-J noemd, waarvan de leden in de gelegenheid zullen zijn een belangrijke bijdrage te lel~veren aan het technische beleid in onze vereniging. 

De evenementencommissie, een welis1..raar onofficiêle commissie, ingesteld in het late najaar, heeft zich ten doel gesteld een aantal verenigingsevenementen te organiseren om de band tussen de leden te verstevigen. Op het programma van deze commissie staan reeds een tweetal onderlinge wedstrijden, filmavond en carnavalsavond. Deze a•tiviteiten zullen door het bestuur met belangstelling worden gevolgd. 
CLUBBLAD. 

Een ander middel om de verenigingsband te verstevigen is het clubblad, dat in het verslagjaar acht keer verscheen. Jammer is het, dat de pogingen om ons verenigingsargaan van een nieuwe omslag te voorzien tot dusverre niet beloond zijn geworden, hoewel ik ervan overtuigd ben, dat e.e .a. binnenkort zijn beslag zal krijgen. Te betreuren is het, dat de technische verzorging van ons clubblad door twee nietleden t.w. Hevr . Van Beek en de heer P. Ruis Sr, moet 1.-1orden uitgevoerd, waarvoor het bestuur hen uiteraard bijzonder erkentelijk is. Te betreuren, omdat het toch mogelijk moet zijn in onze grote vereniging een paar enthousiaste leden te vinden, die dit goed zouden km1nen verzorgen, waarbij ook gestreefd zou kunnen worden naar verkorting van de periode, die verstrijkt tussen redactievergadering en publicatie van het clubblad, hetgeen de actualiteit ervan veel zou verhogen. 
PROPAGANDA. 

De propaganda-actie gevoerd met de door de jaarlijkse algemene vergadering 1968 beschikbaar gestelde middelen 1.-rerd conform het ontwerp uitgevoerd, Advertenties en ver strekte copie werden geplaatst in courant en weekblad, folders werden op ruime schaal verspreid. Een instuifwedstrijd, waaraan ruim 80 scholieren deelnamen, werd goed georganiseerd, zodat het bestuur van mening is, dat alles is gedaan om de aandacht op onze sport en in het bijzonder op onze vereniging te vestigen. 
Helaas moet geconstateerd worden dat het gebrachte offer in de vorm van geld en energie niet beloond is geworden met een stijging van ons ledental~ hetgeen uit onderstaand overzicht moge blijken. 

seniorleden 
ereleden 
leden van verdienste 
junioren 
welpen 

totaal 

'31-12-1967 

106 
6 

14 
58 
49 

2JJ_ 

31-12-1968 

90 
7 

14 
73 
38 

222_ 
Nochtans mogen WlJ ons op basis van de door het Bondsbureau gebezigde maatstaf rekenen tot de 10 grootste atletiekverenigingen van Nederland. Per 31 december 1968 bezette onze vereniging de achtste plaats . 
CANTINE, 

Bij de aanvang van de aanleg van de sintelbaan heeft het toenmalige bestuur van onze verenlglng een verzoek gericht tot het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Haarlem een clubhuis bij de sintelbaan te mogen bomJGn. Op dit verzoek -vrerd destijds afwijzend beschikt met de mededeling, dat t.z.t. een cantint! zou worden gebou-v1d en later ;,rerd gesuggereerd, dat "Haarlem" in aanmerking zou kunnen komen voor de exploitatie hiervan. In di"L ve.lband werd door onze vereniging ook een aanvraag voor de exploitatie ingediend. 
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In het voorjaar van 1968 kwamen bestuursdelegaties van de drie Haarlemse Atletiek Verenigingen op verzoek van de Gem. Dienst voor Lich. Opvoeding bijeen om de exploitatie te bespreken. 
Tijdens deze bespreking bracht onze voorzitter naar voren, dat er van onze verenigihg reeds een aanvraag voor cantine-exploitatierechten bij het College van Burgemeester en ltiethouders was ingediend als gevolg V3.n de afwijzing van onze clubhuisplannen en de van Overhei dswege gedane suggestie. Deze handelwijze van ons werd ons door de bestuursdelego.ties van "Atmodes 11 en "Holland :r hoogst kwalijk genomen met de opmerking, dat dit in de sintelbaancommissie behandeld had dienen te worden. Hierbij werden twee dingen over het hoofd gezien n.l.: 

le dat onze plannen voor een clubhuis al van jaren her dateerden, terwijl 
bovendien de sintelbaancommissie toen nog niet bestond; 

2e dat de sintelbaancommissie, notabene op een "Haarlem"-initiatief ingesteld, bij installatie een afgebakende taak kreeg, n.l. die van adviescollege 
voor het College van B. & W. met betrekking tot de mogelijk technische problemen bij de aanleg van de sintelbaan. Later is ook de toerekening van huurpenningen van de sintelbaan aan deze commissie toevertrouwd. 

De delegaties van genoemde verenigingen gaven duidelijk te kennen niet accoord te zullen gaan met een toekenning van exploitatie-rechten aan onze vereniging. Het gesprek kreeg hierdoor echter een dermate onaangenaam verloop, dat in een later gehouden bestuursvergadering unaniem het besluit werd genomen onze vertegenwoordigers uit de sintelbaancommissie terug te trekken. Later, na afloop van het seizoen heeft zij ook haar vertegenwoordigers uit de commissie Gez. Haarl . Verenigingen teruggetrokken. 
Het bestuur is ervan overtuigd, dat het door haar, maar door de houding van de andere Haarlemse verenigingen veroorzaakte , ingenomen standpunt juist is. In een ons dagelijles bestuur toegestaan onderhoud heeft de Directeur van de Gem. Dienst voor Lich. Opvoeding, de heer S.J.Heyers begrip getoond voor onze bezwaren tegen een gezrunenlijlce exploitatie der cantine en onze argumenten voor onze houding t.a.v. de sintelbaancommissie. 
Tot op dit moment heeft het Gemeentebestuur nog geen beslissing inzake de verpachting genomen. 

VERTEGEN\JOORDIGINGEN EN CONTACTEN. 
Naast hun bestuurstaak bekleedden penningmeester J.van Drunen en ondergetekende nog andere functies in de Y .. NAU. Eerstgenoemde die van competitieleider j ongens, terwijl hij verder lid was van de Adviescommissie voor jongensatletiek. Ondergetekende was in het verslagjaar secretaris/penningmeester van de Afdeling "Kennemerland". Onze leden van verdienste, de heren G.N .Rinkel en J.Hermans fungeerden als lid van resp . N.T.C. en D.T.C.-Noord Holland. 
Op de jaarvergaderingen van de KNAU, het District Noord Holland alsmede die der Afdeling "Kennemerland" waren vertegenwoordigers van onze vereniging aanwez i g. Op de Bondsvergaderingen waren de bestuursleden Douwes en Van Drunen gedelegeerden. De contacten, die wij met de andere atletiekverenigingen in Haarlem in het verslagjaar onderhielden waren goed, tot de exploitatie der cantine ter sprake kwam, hetgeen reeds uitvoerig is uiteengezet. 
BESLUIT. 

Gaarne breng ik een woord van dank aan mlJn collega-bestuursleden voor de WlJze 1..raarop 1-Tij het afgelopen jaar hebben samengeHerkt en voor hun aan mij verleende steun. Voor het jaar 1969 spreek ik de wens uit, dat de vereniging geleid wordt door bestuur en technische kader naar een hoger niveau, hierbij geruggesteund door sterke commissies, waarbij ik speciaal doel op de technische commissies. Alleen dan zal het mogelijk zijn in 1970 ons 50-jarig jubileum op grootse wijze te vieren. 

C.H.Lagendijk, secr. 



FINANCIEEL VERSLAG 1968. 

Financieel heeft het jaar 1968 voor onze vereniging zo ongeveer aan de verwachtingen 
voldaan . 
Bij de ontvangsten zien wij dat, op slechts enkele guldens na, geheel volgens de 
begroting kon worden gewerkt. 
Aan de uitgavenzijde een "overschot" op de begroting van ongeveer F. 1.300.-. 

Deze F . 1.300 . - waren op de begroting geplaatst voor de aankoop van een adresseer
machine. 
Door allerlei oorzaken kon nog niet tot de aanschaf van deze apparatuur worden over
gegaan. 
Het totaal begrote tekort over 1968 van F. 3000.- werd daardoor omlaaggebracht tot 
ruim F. l. 700 . - . 

Begroting 1969. 

Ook voor het jaar 1969 moeten wij U helaas een niet-sluitende begroting aanbieden. 
Om het hoofd te kunnen bieden aan de telkenjare stijgende kosten, zullen wij genood
zaakt zijn om ingaande 1970 de kontributie te verhogen met ten minste 25%. 
De Sport-toto. 

In de toto-commissie hadden zitting: René Ruis - Arie Kortekaas - Martien Labeur -
Ben Goossens - J oop van Drunen. 

De toto-commissie is ongetwijfeld de meest aktieve commissie in ons bestel. 
Gedurende het verslagjaar kwam de commissie ruim vijftig maal bijeen. 
Deze werkvergaderingen vonden steeds plaats ten huize van de penningmeester. 
De commissie zag haar vele werkzaamheden beloond met een opbrengst van ruim F. 4.100.-, 
een stijging van F. 1.124,31 ten opzichte van het voorgaande jaar.Deze verhoging kwam 
mede tot stand dankzij de verhoging van het prijzenbedrag tot F. 500.000.-. 
Ruim 500 toto-leden staan bij onze vereniging ingeschreven, het behoeft geen betoog 
welk een omvangrijke organisatie noodzakelijk is om al deze mensen wekelijks hun kruisjes 
te kunnen laten invullen. 
In 1968 werden zo'n 30.000 poolformulieren aan de man re sp . vrouw gebracht, behulp
zaam hierbij waren H. Busé, F. Lamie, D.Jordens, F.J.de Jong, C.Westerman, G.Dekker, 
A.Kortekaas, J. van Drunen, J .de Vries, W.Moolenaars en P.R.Ruis. 
Aan al deze leden en niet-leden onze bijzondere dank, dit geldt zeker ook voor de 
heren sigarenwinkeliers. 
Zonder de toto-gelden zou het onmogelijk zijn geweest om de vereniging draaiende 
te houden. 
Bij de aanbieding van mijn 17e financiële jaarverslag breng ik gaarne een woord van 
dank aan al die leden en niet-leden , die mij ook in het jaar 1968 op velerlei 
terrein de helpende hand hebben toegestoken. 

Haarlem, januari 1969 

J.van Drunen (penningmeester). 



ONTVANGSTEN. 

Kontributies 
Dcnaties 
Kontributie K.N.A.U. 
Gemeentelijke Jeugdsubsidie 
Restitutie emblemen - insignes 
Rente Spaarbank 

Totaal 

UITGAVEN. 

Vergader- en Bestuurskosten 
K.N.A.U. 
Administratiekosten 
Porti- drukwerk 
Trainers 
!Vla teriaal 
Trainingsaccomodaties 
Wedstrijden 
Onderl inge wedstrijden 
Attenties 
Propaganda 
Clubavonden 
Ongevallenverzekering 
Diversen 

Totaal 

EXPLOITATIE RESULTAAT. 

Ontvangsten 
Uitgaven 

Nadelig saldo 

Voordelig saldo per 01- 01-1968 

Nadelig saldo per Jl -12-1968 

Voordeli g saldo per Jl-12- 1968 

Begroting 
1968 

F. 7.850, --
11 800, --
11 1.000' --
11 450,--
11 100, --
11 300, --

F.l0.500, --
----------------------

F. 170, --
11 1.100, --
11 l.JOO ,--
11 1.000, --
11 2 .900,--
11 500, --
11 2.000, --
11 1.025' --
11 550, --
11 200, --
11 2.500, --
11 75,--
11 JO, --
11 150 --
~=1}::2QQ~~~ 

F.l0.500, --
11 13 .~00! --

F. J.OOO, --
----------------------

F. 4.076,47 
11 1 . 721,45 

E.!__~.!_J5.2~Q~ -----------

Werkelijk Begroting 
1968 1969 

F. 7.625,-- F. 7.650, --
11 721,25 11 700, --
11 1.054, -- 11 1.100, --
11 547,50 11 550, --
11 176,10 11 150, --
11 358,33 11 350, --

F.l0. 482,18 F .l0 . 500, --
------ ----- ----------------------- ------------

F. 265,95 F. 500, --
11 l.22l,J5 11 l. J50' --
11 lll, 27 11 200, --
11 l.224,7J 11 l. 500' --
11 2.626 , 89 11 2 . 750, --
11 89 ,45 11 J50, --
11 2.065,68 11 2.000 ,--
11 784,J5 11 1.000,--
11 522,44 11 550, --
I! 791,25 11 JOO, --
11 2.J78,5l 11 500, --
11 11 JOO, --' 11 27;25 11 JO,- -
11 2~~~1 11 9~~ --

~=1§=~QJ~~J ~=11=~§2~=~ 

F.l0 . 482,18 F.l0.500, --
11 12.203262 11 11.425 ~ --

F. 1.721,45 F. 925, --
----------- ---------------------- -----------



SPORTTOTO. 

ONTVANGSTEN 

Provisie over de inleg 

Provisie nieuwe leden 

Totaal 

UITGAVEN. 

Reisfonds senioren 

Bouwfonds 

Jubileumfonds "50 jaar Haarlem" 

Organisatiekosten 

Reiskostenvergoeding junioren 

Jeugdtrainers (zie specificatie) 
Wedstrijden (zie specificatie ) 
Onderlinge wedstrijden (idem) 

Selectie training 

Clubavonden 

Dokter - masseur 

Diversen 

Totaal 

EXPLOITATIE RESULTAAT. 
Ontvangsten 

Uitgaven 

Voordelig resp . nadelig resultaat 

Voordelig saldo per 01-01-1968 
Voordelig saldo per 1968 

Totaal voordelig saldo 31-12-1968 

Begroting 
1968 

F. 2.850,-
11 

F. 100,--
11 200,--
11 -,--
11 250,--
11 200,--
11 l. 900,--
11 400,--
11 300,--
11 200 ,--
11 150,--
11 75,--
11 100,--

L _ _3.!_~12 --_ ------------

F. 2.850,--

F. ~·8?2~--
F. 1.025,--
============ 
F. 4.342,76 
11 :22:2297 
F. 4.696,73 
============ 

Werkelijk 
1968 

F. 4.080,27 
11 57,25 

E.!__!±.!J,.IZ_,_22 -----------

F. 100,--
11 200,--
11 -,--
11 702,73 
11 79,05 
11 1.152,55 
11 883,95 
11 179,12 
11 164,05 
11 131,35 
11 --,--
11 190,75 

~==J=~~~==~~ 

F. 4.137,52 
11 }.78:2222 
F. 353,97 
----------------------

Begroting 
1969 

F. 5.000,--
11 50,--

F. 100,--
11 200,--
11 500,--
11 800,--
11 250,--
11 l. 650' --
11 1.000,--
11 250,--
11 2GO,--
11 250,--
11 100,--
11 200,--

E.!__2_._2QQ..1-== -------.-----

F. 5.050,--
11 2·200!--
F. 450,--
------------------------



. ~ --
• 

Ontvangsten 

Saldo 01-01-1968 
Bijdrage uit sporttoto 

Ontvangsten 

Saldo 01-01-1968 
Bijdrage uit sporttoto 
Rente Spaarbank 

Ontvangsten 
Saldo 01-01-1968 
Giften 
Toeslag emblemen etc. 

Kasboek 
Poolfonds 
Bouwfonds 
Reisfonds senioren 
Jeugdfonds 

Totaal 

BELEGDE MIDDELEN. 

Nutsspaarbank 
Alg.Bank Nederland 
Postgiro 
Trainingspakken 
Kas 

Totaal 

REISFONDS SENIOREN. 

F. 
11 

200' 53 
100 --

;[_._ ___ ]QQ..t-5..2 

BOUWFONDS. 

Uitgaven. 

Vergoeding reiskosten F. 
Saldo 31-12-1968 11 

Uitgaven. 

84,70 
215,83 

F. 1.301,82 Saldo 31-12-1968 F. l. 548,51 
11 200,--
11 46,69 

;E_.__l_._2M~..t-2l_ 

JEUGDFONDS. 

Uitgaven. 
F. 233,15 

29,44 
36,30 

Saldo 31-12-1968 F. 
11 

11 

F. 298,89 

KAPITAAL--OVERZICHT. 

Saldo per 
01-01-1968 

F. 4.113,47 
11 4.342,76 
" 1.301, 82 
11 200,53 
11 233.15 

F.l0.191,73 

F. 1.548,51 
11 7.231,15 
11 77,59 
11 155,--
11 102173. 

F. 9.114,98 
---------------------

F. 

Saldo per 
31-12-1968 

F. 2.355,02 
11 4.696,73 
11 1.548,51 
11 215,83 
11 228 282 

F. 9.114,98 
------------------------

298,89 

298,89 


