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BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING
sportverenin8ing "DE HAZENI{A}'IP" sektie KOEPBÀL

Nijmegen, 10 februari 1990

Aan alle leden. oud leden. donateurs. rekreanten en ouders van .ieuAdleden

Hierbij nodigen wii
van jeugdleden uit'
klubhuis op vrijdag

alle leden, oud leden, donateurs, rekreanten en ouders
voor een BIJZONDERE ALGENENE LEDENVERGADERING in ons
16 februari 1990 om 21.30 uur.

A (3 E }..I DA

1. Opening en mededelingen
2. Bespreking nieuwbouw klubhuis
3. Uitbreiding bouwkommissie
4. Rondvraag
5. Sluiting

Ten aanzien van Punt 2

Voor de nieuwbour.rplannen die wij als vereniging wiIlen realiseren en de

financiële konsekwenties die dit met zich mee brengt, is het van groot
belang dat de bouwkommissie en het bestuur de steun en medewerking' m&ar

vooral het enthousiasme van de leden achter zich weet, omdat het bouwen

van een klubhuis een aangelegenheid is waar ieder lid een steentje aan

kan bijdregen.
Het is daarom van het grootste belang dat iedereen op deze biizondere
algemene ledenvergadering aanwezig is, zodat de genomen besluiten gedragen

worden door een meerderheid in de vereniging.

fen aanzien van Punt 3

De bouwkommissie moet vanaf nu uitgebreid worden met een aantal bouwtechnische
mensen om een en ander gedetailleerd uit te kunnen werken.

Irij verwachten |edereen om 21.15 uur a.s. vrijdag in ons klubhuis'

HET BESTUUR
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}<ORFBALLEND H-A,ZENKAMP en HUN NÏ EUWE KLUBHUTS

beraamde kosten
onvoorz'iene kosten
totale beraamde kosten voor nieuwe klubhuis

bjjdrage gemeente
e'igen m'iddel en
Iening
te besteden voor nieuwe klubhuis

korfbal per maand 12 maal f. 100,==
klubhuis per maand 12 maal f. 100,==
extra op te brengen door klubhuis-inkomsten
op te brengen voor aflossing per Jaar

f.80.000,==
f.20.000,::

f. 100.000,==

f.70.000,:=
f.10.000,==
f.20.000,=:

---- ) f.100.000,==

Deze gegevens zijn gebaseerd op een voorlopige schattjng.

Mocht het nodig zijn om de hele len]ng op te nemen,
dan zijn de kosten van aflossing plus rente op basis
Vaneen20-jarigeleningopjaarbasiSon9eVeer-----__------>

De reserveringen voor het nieuwe klubhujs bedraagt:

f.1200,==
f.1200,==
f. 100,==

f.2500,=:

Het ligt voor de hand dat het streefbedrag waarvoor wiJ het klubhuis trillen
bouwen maximaal f. 80.000,:= bedraagt.



NOTUI,EN BIJZONDERE Àl,GEiíiENE Lttl,nNVERGr,-LEË^fltIG 'r DE liiiZlll'rKrJriP" SEC
TrE K0Ii.r'BÀtr,cEH0IIjEi't OP VRIOAG. 1,6-?.-1.gW INrÍri,irZENlrEST'i" .

;\:-IíYvEZEZIG: 16l,eden plus Simon en Ria Kersten.
l ï " óFËr,. ïr; G-ptu t,,;Btpt ïti GEN .
+*Op-gnj-r:g- VergaderÍng d.oor: Bsn Katuin"
-r Bq';Ícnt'var7 verhÍndering van de- volgunde personen:
l\levrou,v Tobe{ .ï{el1ie tobei Joke l,auwerJrepe.n, Viil van c1a ï,ogt,
Corry LeusÍnk, E:iwin Brandt, Monique Derksen, Hans Gransch,
Brigitte Tang, John Goessens, ï,eonie Baltyssen, Irisette Baltusseni
2O BESPREKING ?I,AIINEN"
-ii i,un i(atuin geeft een kor:te schets van de- situatie m.bot.
het nier-,-,:re cl.,-rbhuis en van de bedoeling van deze ver:gac'l.ering:
* De geriocnte heeft j "1" clonder:dag*i li., 70"000r- beschikbaar
gesteld rroor Ci.e boutw van een nieuw clubhuis en bergruimtel
.. Jan Scl:ol-s vre::kt het ontwerp voor het nieuwe olubhuis verder uit
en zo:'it tevens vco.r de aarlvTaag by C.e gemeente.
- De tc,'bil le boulrrl.:csten zul-len vermoedelyk gaan liggen tusse;n de
F.1 80.000"* en I1r. 1IOO.O00,-; tlit betckfib de kosten voor de ruwbo.uw
- Ove:: eon psar rveken kan een definitieve begroting worden opgesteld.
Momentcel is nog niei al-les duidelyk,
- De g::ondr;erk:aamhsclen zu]Ien in mei beginnen"
-'Deze Vcrgaclcri-ng moet toesteming eleven voor: a) bouw clubhuis
tot eer: beclrag van maximaal Fl," 1.OO.OOO; ;; b) aangaancio van eer:
lening van rnaxirnaal ï'T. ZO.00O,-.
Vc::der i; toezeggin5; trotlig voor hulp by voorbereiding en bouw"
- Ëloewe'. ev nog geen afgeronde plannen zyn, is toch nu al een besluit
noc1ig,, lli'r; r/anï/erien de Àl,V van de omnivereniging op ma.o1,9-2-199O
Naar aanlyc'iing van d.ez.e sch.ets zyn re de volgend.e vrrtEen ern opmerki-lrgenl
+ HEER IIII,r{ES Zyn er fiscale voord,elen m.ogelyk( terug BtVtr),?+- - --**
$!figgf*. tlj.a-. l,it l-errert per saldo €;een voorde e1 op,

0-,I'{nRlíil;G SI;ION: al.s het financj-eel aantrekicelyk iso kan worc]-en
or-e:.vv'o{ren C,e e.lubhuizen van DE HIiZENKAJIiP oncier te b::engen in een
sl;i-chtinga oí br,i. het punt wordt verderr meegenomenr

+ /iiiiJA: Vfi-e z:-tten er in de bouurcomissie? Antwoord: BEpT 00BE
611 Blil:l li1,TUIl{" bygestaan cloor FRANS v.c1. Heyclen, Jan bcriöls en
Simon lic:s'be:r. De BC heeft nu uÍtbreiding nodig.
+ l,rrja: liat hcudt clr, FI " 7.O.QOC,+- van de gemeerrte in?
AITTI'iCa,i:'],G SIi,iO]'l: Dii bedrag is een byclrage aan de verhuizi-ng van de
HÀZXl{li;ii{? GL'rD ciet gemeente heeft 6erreser:veerd aan ons tegeven.
Viln c'la'L i;cJ-c1 noeten vJe ze Lf cLubhuis en bergin6 bouwenn
De bergi;rg hilzf'f, ei-genclorn vcn 4e gemeente.
Voorlopig r,:ial:en vie 5ebruik van velc] en kl.eeclkamcrs van QUïCK.
H':t han;;+; ven cie groei van DEHK en QI,ICK af, of t,znt, voor cle kLe.e.dkamerg
+ -víII[ ]-:l J,,: Hoe i-igt het rnct het gcbruik van het velcl?-.AltiTlv00Rll

SfllOlf : -;
ilÍ-Bóïàfen r,,oor het velc'r Ce prys die cte 5,emeente vaststeLiL,

_t.-i$l: u,i'at geber.r::cl er als e"€oo. financieel niet ha;:tbaar mocht
blyken te z;rn![[11; LE omniverenigi-ng C.raagt het risico.
LIe:r hccft hei; clr-rbhuis als onderpand, Cus het risico is k1eÍn.
SilíiCN: );::e vcrgr'C,e::irg moet accoorcl iiaan net cle plannen"
De expl-o:it"a1..,-c kont n"1. ten laste van c1e sectj-e korfbal"
De. crutivc-'g,f i ging ne emt óeen posÍtief besl-uit aIs de sectie korfbek
niet achter íu plannen steat.
Na cie:e vragenï'onc'.e vindt stemrning plaats over c1e vo1i..enc1e voorstellen:
a) Oe bou,v rrn eer: pennanent stenen clubhuis tot beclra[; vi]rl rnaxin,aal
FÏ.,a0_.c00,- -,-,_- t..r
b) .te:t"iaan \.-an eerr l.ening tot een beclrag van niaximaal FI" 20.OOOpa



3. UÏTBEREÏDTNG BOIMCOIITSSIE, .

+ taak bouoie .: plannen. en cotrdineren van actlviteiÈen.
EC stelt tozot,. bouwploeg samenc
+ mensen zull-en persoonïyk worclen benaderd orn zitting te nemen in BC.
4. BoITnVRA4G.

geen vragen.
5. SI,UITÏNG.
+ VergaclerÍng gesloten cloo:: BEN KAIUIN.
+ slotopmerking: verzoek aan alLep a.s. maancr.ag (tg-z) op/&Ï,v van
de omnivereniging aanwezig te zyn.
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