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!íad.at in L965 het klubhuis aan d.e Fagelstraat was verl-aten voornanelijk
ond.at Cit klubhu.is zowel qua sÍ.tuering aIs acoomod.atie voor de vereniging
nlet vold.eed.eÍs steed.s het etreven gereest een klubhuis te verwezelijken
nabij honkbal" eË voetbaLveld. Dit zou het voordeel hebben d.at dit klub-
huÍs buiten de funktie d.ie de $agelstraat al" had. in de vorm van Jeugd.-
nÍ-d.d.agen, klubavond.enl vergad.eringen, instruktie aLs ook opslag van
stenoiLuaohinar. papÍer1 archieveÍr ood.r vooral- ook meer gebruikt zal
kunnen word.en in d.e direkte sportbeoefening.
Àkties z{jn d.anook ond.ernomen doch na enige tijd. stop gezet toen bleek tlat
de sÍtuering van het toend.ertijd. nieuwe honkbalveld sleohts tiideliik was.
Bovend.ien werd. ook steed"s oeer d.e flnancië}e kant gezlen aLe niet haalbaar.
Zowe1 d.e aan3.e6 van het nieuwe honkbaLveld. op het sportve}d.enkomplex
Uinkelsteeg als àe nogelilkheid. mee te profiteren van de werkLoosheid.g-
bestrijeLÍng rijn er d.e oorsaak ve,n geweeat d.at d.e steed.s sluiuerend.e weus
een klubhuis te realiserea rÍeer J.s aangewakkerd..
Bovend.Íen is de laatste jaren d.e vereniging tot neer dan d.uizend l"ed.en
uitgegroeid. hetgeen ook d.e funktÍe van een klubhuis zoweL d.irekt a1s
ind.irekt neer dinvol. maken.

Eea en a:ràer heeft er toe geleid. d.at binnen d.e vereaiging een kommissie
is gefo-rmeerd díe tot taak heeft d.e nogelfrkhed.en voor d.e bouw rran een
klubhuis te onàeraoeken en d.eze bouw voor te bereid.en.

0p d.it mopent 1s àe etand. vaa zakea a}s voLgt9
- De plaats van het ktubhuis is in overleg met d.e gemeente veetgesteld.
- Eekeningen, plq.nning en begroting aijn gereed., bouwsom i f 160.000r-.
- De welstandskomnissj.e heeft d.e tekeni.ngen goed.gekeurd..
- De plannan zijn voor subsid.ie ln het kad.ore van d.e werkloosheidsbestrijd.ing

inged.iend. bÍJ d.e 3.À.C.U.
- 0verige aktiviteÍten zljn gestart om

, te brengen en te lenene d.e reed.s bij\-r het krubhuÍe bed.ragen + .f 6o000'-.

d.e resterend.e geldon bij eLkr:,ar
elkaar gebrachte gelden t.b.y.

van d.e §.À.CoW. is geb3-eken
een gubsid.iliring YerL 75fo
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Uit persoonl,ijke kontaktqn met ambtenaren
d.at er vold.oende aanleid.ing is te hopen op
van d.e bouwson.

Oezien het feit d"at bij de toekennJ-ng van D.A.0.W.subeid.ie binnen een Beer
§orte tiJd" g'ebouwd moet word.en, Ín vele gevallen is d"it binnen 1{ dagen,
word.en alle voorbereld.ingen getroffen om op d.eze korte termijn obk
te kunnen starten net d.e bouw.

0p I noveabetr a.'s. zal d.an ook de led.envergadering goed.keuring van de
pl.annen gevraagd. word.ene uÍtgaand.e v&n een D.À.C.W.subsidie van fJfo,

l'lnancieöl ziet d.e situatie ex nu aIs voltgt uits
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Elervaa sord.t voorgesteld. cLe kosten *f u tofgt te verd.eLeat

a.De kapltaalslasten moeten word.en opgobraoht door tte hele verenlginge
wa.arvaa aLleen het eerete jaar f, 6.200r- kan word.en betaald. uit
het bestaand.e klubhlrisfend.e.
De restereacle kapitaalslasten per jaar zijn tamelijk hoogl d.e riLoor
d.e eektieletlen op te brenges verenigiaebtJd.rage aou àaarvoor noeten
word.ea verd.ubbelci. Eet 1s daarots a.&n te bevel"ea vooral cie hypotheeaíre
Iening zo Laag aogeliJk te houd.en d.oort

}r &€@r renteloze leniag via obtigaties.
2o eohenkiagen.U

'b.De exploltatj-etaeten noeten word.en opgebracht d.oor d.e baee-baLl led.en.
Gegien de p1aats yan het klubhuis zal het eenieder du1dellJk rijn elat
aktivLteitea rond. het klubhuis .rroor het grootste gecteeLte uit base-balL
aktivÍteiten zullea bestaan.
tran't{a,e beheer e.d.o zal d.an ook volled.tg d.oor led.en van d.ese eektie
uootea gebcu.reno
Eet Í's red.eLijk d.at. d.oor een sleehte gang van ea,kene b,vo d.oor een
oavoLdoend.e orgaaÍsatie, d.e verantnosrèel,ijkheicL ligt bij d.e base-baL1
Ieden. !{aar voora}rook noet ssrd.en íngerÍen dtat tleze led.en srgan mee
noeten kunnen profiteren yannesr t.gryr yE€I iaspanning ea vrlJe tÍjd
d.e exp3"oítat1e rekening Be&r d.e positÍeve kant d.oorsLaat.
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D1t beelrag aLs volgt Leneng

1o obJ.Ígat:[e 1enÍng reate].oos L-L] 3r.(].eaen)
2" renteleze LenÍng brouweríj I0 Jaar
]. hypotheoaíre lening

lasten Ie Jaerr
reate voorf,inaaclertng f, t6Or0O0r- ged..2 à { nad..
efLosslug Leuing f, lCIo0001-
aflossing + rente hyp.l"ening
aa,nloopko sten voorbereirting

Er:i@rv.an f, 6.200r- te finaaclëren ult de bestaand.e

Yolgend.e jarenr

afloseing obligatie Len;iug
afloseing leaÍng Í L0.000.1-
aflogsÍng + rente hyp.Lening

bourkosten
subslèie D.A.C.lí.7}fi

iaventarie

!elefoon
verzekeriag
d.ivergen o.a. J.lnnengoed.

.f 160.ooo1-
- 120.O00r-

f, 40.000r-
- 10.000"-
f, 50.000r-

f li0O01-
- 10.000e-
- 15.oo0r-

Í ,.5oor-
- 3.oO00e-

).§001-

f, 10.ooor-

kLubhuÍ e-r€ s€rv€ B e

f 50or-
- L.000,-

U

&Apl, oLtatle, rekenine.
rínst uÍt konsunpties
nad.eLig eaLdo

Oad.erhouë, ook aan i.nventaris+ yeryanging Í
gas-IÍoht lrater reiaigJ-ngisreohten

f, 4.00CIr-
- 600'.-
f 4.600)-

2.00o, -
1.J00e-

500r-
60oi-

- 200r-
f 4.6oa)-GEtqE=É=Ea
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