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HiJnheer,

Dít sohrijven ts bedoelcl a1s begeleieLing van dle èoor U aan dle seeties
toegezond.en eaquètöfomlul-leren. ïíel"aas beeft de af,àeL1ng honkbal het
forruller r:eeds Íngezondlen. Wlj verzoeken U het eplste,L aan dl,lt geheeL
toe te voegenf

. ad ïa De verenigí.ng beootrent thrs: Gymnaatiek (ineL.tra,npo3-ine)
Bad,minton - Honk* Soft- loet- en ZaalhandbaL.

att X.h l{aaet èe opgegeven ledem van d.e eeoties tel"t d.e Hazenkanp
nog t;o E.g. basisLed.en net een contributie van fo3r-- per jaa;:ro

ad. ga Tolgens onue, Ínformatie: beeft d"e afd.ellng voetbal geeu enquëte-
formuLier ontvangen. Zij gebruiken gedurend.e 10 sateröagen het
voetbaLveld, aan de Grootsta}selaen.
Over het beter rend.abel maken van d.Lt veLd. ie reede set U eontact
opgeno&en en wl-J zÍen tlit gaarne srpoecllg tot konkrete afspraken

r konene

aà 8c De voetballers ond.ervÍnden grote probleaen d.oor bet zeer vaak
bezet ziJn vaa ele kl-eeillokaLen.
De voetbaLafclellng te]-t 20 seniorled.eno

aet 9 De voetba!.oontrÍbutie bed.raagt f.20r*- p€3r jaar.
ad. 1? Het problee& van ëe verenlgÍng is de ggmogellJkheid oB &oco&otlaties

fuLl-tine te kunnen Íunnerr waard.oor inkomsten uit ongeorganíseerde
rek:res,tiesporters, eanÈÉ-n§* epbrengsten van publiek naar àe verealging
zoud^en kuranen vloelen.
Oncler accomodatle versta&n we een sportha]. met eventuee.l zalen
1n cl.e ongeving of een bulteasportcomplex met zaLon in d.e ongeving
PaLL-tlme benuttlng oj.st:
& aanwezÍgheld. van dËa bezoLcli-gd" persoon beLast

Lelcti.ng en organiseöie, yoor uttoefening van
met d"e #&-.r"

d.e sport en d"e
adninistratie.

b een voL{oeaà grota kcrn van vaste Led.en b.v. 4000 à'5000.
o steun van enkele betaald.e full--tlee of part-tÍmers voor d.e

technische Leidlng, L of 2 typS.stes en verd.er een groot kad.er
vaa vrijrnilJ.lgers, meestal- georganlseerd rond specifieke oporten
(eeetÍes ) "Problenen:

De betaald.e fulL-time krachtea rullen eell norsaaL eoeÍaal
pakket aangebod.en d.lenen te krljgenr w&arond.er te verstaan:
1. éeïr gegarand.eerd. jaarlnkonen.
Bo pensioen-voorzlentng
3o overige soclaLc voorzieningeno
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we enig loaterleal, wat U hlerbiJ

Hoogachtcnd.o

\,

vorvolgl
Ons inzlen* ie dit al-Leen opI-osbaar d.oor deze mensen in semÍ-of gehele
ovcrhel-d.sd.lenst te nemen, rnet een doorberekening aan de gebruikerso

Íred.ental:
Delbenodlgd.e 4000 A ,000 leÖen zullen noetsr ontstaan door d.e

sa&enwerking va"n aanwezige zeilfstanèlge verenÍgÍ.ngen in een overkoepelend
orgaaJt brv. stichting.
IIet lnltiartief tot i!.ergeLijke
te word.en gsnomenö

Verd.ere suggestl-es l

oïganen d:ient d"oor b.Y. dè spoiltstiohting

1. meevd.ere stichtingen over cle stael verspreld'"
2. eenheid" van oontrlbutieheffing'
3o oplossen van het onkosten verschll tussen eenvouèige wedgtriJdsport ca

reoreatiesport t.orv. &b land"ellJke bonden en clirecte kosten.
(relskosten, extra materiaalkosten).

ÀccoqqLa_tj-e§:
De onderllnge sítuerÍ-ng van zalen, sporthalen, sportveldeïl en
reoreatieparken is tot nu toe ongeschikt voor goede exploitatie.
ons inziens behoren de sportveld.en 1n parkvorm te worden aangelegà, waarbij
het tlubhuis en zo mogelljk sporthal en gmnastiekzaal.
Sporthallmr
ïYat betreft d.e Lnterne voorzieningen van öe hallen uoet de j.ncleling aangepast
word.en aan d.e mogel-ijkhei.ct tot paraleL gebrulk van dle d.1verse, af te schej-d.en
gedeeltes.
In conerete bij tl.e haI ln Neerbosc*ro
a. veeL te weinig badmlntonvelden uitgelegd..
bo het seherm vaLt middlen i.n zotn ve1d.
eo Íèem voor voI1eyba1.

Een probleem voor de optimaLe expS.oltatl.e van ee*l sporthal is het verschÍl
in ile J-ooptÍjd. va^a cLe àLverse takken van sporto
De vereniging de Hazenkamp is in ond.erLing ove=leg met d.e sectle§ gaarrxe
bereià medewerking te verlenen aan de tot stand komiag van genoend.e
stichtingen van 400CI à P0CI.
In eeyr contaot met de $.§o3o l-n Den Haag is toeglzegd. d.at biJ verd'ere
Aiscussle ile heron Drs. van ZyLL, V1ot, d.e Leeurr en Be].infante naar lSijnegen
ri11en komea.
Blj ons bezoek aan §.S.Fo ontvíngen
aacttreft.

v.

tÍet Eoofitbestuur van de Ilarenkanpo



L5 §htehtr Ï,$ï1"
Slmk*Ls?ragarwrg 16.

Àa,ml st S{gmceger SgortstÈehtj.ag,
tri*rrr & Hrl ftlthmt,
Pecragr fficlfinp§,ort Sr
Sí.Sx*fra"

§m.ohtr, §*ay Pl"§**rt,

ë**mnr r{H*dos t*ír }í*fat ep Lort* tcml,$n, *ts sËspm* urt § habbm ërËtr .sE
-**nÉ*1 ouëtrrsrp*p d{* ?§sf flnaG ïËr'{§*gírug vam r*l}, ho}an& aí$nr &a;tl rs1r
lhct k*r*f* il* hrÍd{.gr &Erl§ v*l* qakaa c}.a hst t**&on*th*l*nfrr\- §m *rn go*Ë §*;garh uo6rX1§& *o an&ru ïtl l-h b{arbfs eoa 6*d*trtlX]ra{*c oB*
*#mÍ,Ët §*ï*r* varr dr dàrerse om&e:rr+rtri*a*

Soortbrl Hacrbogoh,

§asr h*t *r6r*tr14,t van é* *r*,taínssu§*§ YsE do *fdrl*ng hsndbeS. rp d,Í,aqfug**
roaCl rn t*a ëa Lcenms vqn tto So*aatlebtíng sp dË r€*hsde6ei$Ëng Lígt hot
trseitqrdr Scdc*ltr vnn dr ha"l gadur*në* r*v+a l*rrs SsF *§sk vsÏ.kgrn br*rkr
D[* hatek*nt §*a f{aarleÍ,s*l aades} vsrl $. ?§rffi pcr va;*í È 8. 3öO0rÓs pcr
$aarr
&strnaht Íe 1n dtt traadeadt godtclt* *sÈ pfd*}Íng $llatoran*k*tutatsn ta etaa-
tam, **t hsl.**E op**lc Ï.*.*p dcor *6!* Èr g*rfurgo detLnss**.
§lrt st*rt*a vqrr ssn and*rc *$§st {*rr re}"hr mods door m** *orsnlsÈlr& rerel*
rtrcorgd achtan wtj ntot $r*§st.
§l*t Lí"tfat serrdtp rtj demeok dtt godoeltc vear dt *Íëaï,Í.ag grw**tlck ga*
brul.&cno rr'*spdoor €t l*Er;lrrn v*xr dr ro*nt$*gmíddrg se*Sen &u:rntn rendas yÉr*
pl**t*t $t*Ë fie dl.x*d*6n1,*ds.& sa *&Tèídr wet sl *an baap*tÍ§6 y§,tl fr 60,OS

. SËr uc*k *eu brtrkÉaöffi*
i$*,t ksÍr htle&F xíet dsë,rdet hrt t***derë+ g**r*ttc dtoor ríJa &trote **motíng\-"tots*L angor*kf*t ie *B sytlu*#tte& tc d*rn, *+htr reor Juml,sp6:rgr*rxroa y*&+
af 4 jaar.

§on Èu*adr tur*mrmd, esk e} aru Stse nL.*t Ee sant *a duEr xíJa elr dt &t*
atoand** uou hÍ.*r Ée ogl"oaeÍ,a& bicdca"
§r s*$u ap*rth*lha rgr*n sstate rsrdt v*xnatsLí,§ht éoer rrrrí§itbata ushst*
tur, rol"kt tcvtnp y'ssr r*1* *ni[pr* do*leínësn btrnpra rErCI;r* grhruikt+

Bcu *rt*d€ §lsnt hÍ.*rbi{ i* dt x*rr g*rÍa6u to*atl}akkmsdstf,r ïsos SS!§s§&atiekl *§§ h*bkc§ }LàsËÍ.& sa:.f re*ds ssíSr verLÀrhtí.r*S srbr*aht it*orrar éËra

ri6ru bru& 8* plort*r**

§m 6tr{t h*bbrn rt§ *§ oËrs* brÀ;f v*a a6 Íulí §.X. ït roarg**t*Id m cekttr
St baat**ad* b*dm$.ntwbom*n tum à dri.t n*!.dm bíS tc q*l*ep* ur**rvnn t*ïr
tn htt twsedardc gadoalte, qodat g*duran&e d* g*§otrr *v{mdl ë* tus*rsnaad g**
*Is**n saïi kïrssra bltjr**' §m, Ls b*È **ndor** g*S+alt+ *rÍ,mËo vrlJ *ou hmea
rsotr gpmmaati*k of txt*pol.$.xs*sportr
Sà, h&d{tur hí,ortt§ cm rrl§ rcnreudlge oa g;oe6§ape ssrtr mrl*rg ep h*t eo6,
lnsl$Èclr te SCIn h**ll **ag,ebme&t* hrtga*n eet ni.ot voldo;ase *,s m h*t cra*
drr{la 6aËcrl,te vxí$ ta m*&*l*.



Fq*+h§&Lt, s,$- tr- t filtl-xr*s r
&+ &triilig* skhw dat§.* e$ h*t trmgï.*x *SslnoÈatr}il fi'n

. pwamtritl re*xax6 itet ÈE** af*l}fueg g*,*u n*.eelxe I*d*n

- 
&rt 6rhrEk *xs tr*íaísessom*1à$khci4*

I
l*n

raqr dn *fd*1àug &*m*$*1ï.
§frsar kes *rm*rtmou €eotr

Sa *fil*trín$ vsrtb*t *Sat s*.sh stcrds ysËr *s na*Í"lí$kh*'à* g*etcl'd dlat &ct toa*
st4rief,fl* vcíc *tI*rl}a fc h*Ert tloor *a&tr*u, toHnf'Sl rac ri[* k1*t{6o}t#l§eh*t't
Fr*kttmh m§&r.t &;bxrlk k*m xe*§es $amr*&t.

egUf§Ës

flrt **mt*Ëk§;n vr* 6a*d* *mhntaohc l.stdÍlr& rordt etted* mo**.1i-$barr **tr§l.$éo
deor8at 6*mr lc&*ffiJ U+* L§.*fat *rm b*En *a,n6obc*[aa nt]-x*a hrl3srn roon àl gË*

h*1* firsh * **r"*tg{e sser§e* 4r gml.dËc}.*r vffiamÈ5s&ffpana§,mgm*e*tar §§roL*
&s*uit* eB da hoo6** í* ru*r fàuk*ï.* *u Ëae*s}e Í.mheldl'r.t6*Ïl e,d.

§n vEX* p3**.to,ar* hrstt&t r*aits §re *s$tlr*,mfr* *§t§,*h*$"*.$ ïoet tmhnf.ceh* }tí*
àl*6r ;ri*o als o*n seort u{tralrdËrlr*e* rssrki rs*r ** *1§vex*t varoni.§Ë"§96fir

m*ï"* senË*m rtg rea [f v'*rnaffi*rl pf fí hàes*l* t** t*a.k roor d* §por*atÍ.oht]-ag
ri.*t xag6ql*&*; it la hqt m*m rsex hat vrut *a §ss*Ë h*Ipta r@ pa{.etE*

- §llhoíiií.t*W

&h6fld*"6* rt*br*día xrlkr xer*t geb*r**rd op h*t EaB&e3, $sugtll*ë*x vormt tr*rY+
dr W*rt yrn *p goà*I* ror*u*gÈn6* n*rrolli cL* es§*a*} ín d* kmtrl&ut** v*"s dc-
r* $msdtod*l **lt rrl§ g*r:[ng bcdreg.- 

-mmllrtí*l í-x hrt $lr*'** *r tepep*rt rqlkr vosr sae ïërffií"sÈ"tt& hEt &mrete lr*
66 § rcs rssrtpxlà tr sssmËlr, *l* *fi[;],i,ll& 65raa**tà*h hast;t&t mrc*ntuoL sl
È s* §§sil[ss prr Írar m bot *plcldon van ha*r turntt*r* *u tumtrs *&*lmËË
ïts e*dr.trtdk pÍ,vc*n §spÉt bamàkt'
& *ebtar ry n*Èim*aL aÍ.r**u *pn hrï.cin6g*.$kt pïam,** ta *Eruptm lurmsa *cht
S6Ë &f&tndrg pa1;g vartÀö:rr§r**l#§à& taa het mmÈ*} trxi.atagsïrtrsn besÏ.í;t Bëod*

sakclLiE.

Ëraag soudoa rtJ daa sot oot U Yardcr op cttt mclerrcrp t411m Lngl*a-.
yan §art* ïroep íX, g** r[Í sp e;leödà& mogs].à§k *an uiÈnedà#n** ra,n Ïï §s$ltÉ

outramgta, +n takan í§t
hocgweht*t*€*

&*§* À. ï"** Sl-sot, xtkrr

HcJ, A. v'dn Slootl
f!.a}t].steegtowcg 16,
SLSP*8m*
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uw reÍ. : Schrijven d..d. .1r-10-71 . nijmegen, 6-1-72.
'onze reÍ. : ffi.
no. oog.

onderwerp:

Gebruik sporthal
Neerbosch-O.+ subsid.Íe .

=fh aan§Iuíting op Uw §chÍijven'-Ían I5-'fV:V-
en het ond.er§oud van 1-11-T 1 met enkele Ied.en van Uw
bestuur, d.eIen wÍj U het volgend.e med.e.
Een and.ere regeling betreffend.e het verhuur op d.ond.er-
d.ag en woensdag van d-e sporthal Neerbosch-Oost kan
vooralsnog helaas ni'et getroffen word.en. Over het a1
of niet aanbrengen van een tweed"e tussenwantL word.t d-it
jaar een definitieve beslissing genomen. De d.oor U

, voorgestplde verrijcLbare schotten zijn voor d.eze hal
\_ geen goed.e oplossing. De toestelvoorzieningen ziin af-

gestemd. op gebruik voor de lessen lichamelijke oefe-
ning van de scholen. Voorlopig zien wij gieen mogelijk-
heid. om tot verdere uitbreid.ing van materiaal over te
gaan. De materialen voor d.e J nieuwe bad.mintonvel-d.en
zijn i-ruoicLd.eLs bÍ$na gebruiksklaar.
0p het sportcomplex Grootstal i.s geen uitbreid.ing van
d.e honl<balaccommodatÍe mogelijk. Bet ligt overigens in de
becLoeling binnen afzienbare tijd het honkbalveld. op
Grootstal te verplaatsen naar het nieuwe sportpark
hlinkelsteeg.
Na info:matie bij Uw afdeling voetbal bleek dat dit
ruimte probleem in ond.erling overleg met Trias geregeld.
is.
De mogelijkheÍd om te komen tot een rrStichting voor
technische leiding I wordt op het ogenblik door ons on-
d.erzocht, wij komen hier binnenkort op terug.
Setreffend.e cl-e subsid-iëring van de topsport van ïIw ver-
eniging, d.elen wij U med.e, d.at het in ons voornemen ligt
dit jaar eeïI advies omtrent een herziening van het subsj.-
d.iebeleid aan het College van B en W uit te brengen.

col l.

r/i,

ïIij hopen Uw vragen hiermede vo1
woord.

e*lreà9en beant-


