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Aan de leden van de klubhuisfl<ommissler 30 juni 19??
het bestuur van de sektie honkbal . .

Betreft verplaatsing van het tijdelijk kleedkamer gebouu, van de st Jan terrein
naar lret Hazenkamp veld.

Tijdens rle gesprekken met de heer Albers van de Sportstichting op 23 juni
en de heren lliltenburg en Disveld, eveneens van de Sportsticht,ing op 28 juni
1977, is het volgende naar voren gekomen;

De door de Sportst. tg verhuren keet, uelke is geleverd door de fa.0tten
uit Gendt, meet j 5 x 11 meter.

De r,lariden bestaan uit 32 elementen, uaarvan ;
11 panelen blind
9 panelen met klein klapraam
I panelen met klein (Oicnt) ra'nm
4 panelen met, deur

De vloer besLaat gedeeltelijk uit hout en gedeeltelijk uit een tegelvloer.
Bij verplaatsing van de keet a1s ook bij eventueel aan te brengen r,rijzigingen

\- moet er rekening mee ulorden gehouden dat de keet L.z.L. opnieuu a1s kleed-
kamers gebruikt moet kunnen uorden. Overblijvende vloerdelen, tussenuanden,
banken e.d. moeten derhalve r,lorden opgeslagen, hetgexr in overleg met de hr.
Disveld kan gebeuren in accomodatie van de Sportstichting.
Van de aanuezige r,iasbakken en toiletten l<unnen u,e er een ( mogelijk tulee )
gebruÍken als ook een geyser uell:e zal moeten uorden omgebo,Jr:id. Er is geen
vetuarmÍng aanurezig, de elektrische installatie b1i,ft gedeeltelijk gehandhaafd.

De aansluitingen voor gas, uater en elektriciteit moeten u:orden vocrzien
van tussenmeters.

De plaats, uelke in overleg met de Sportstichting ulorcit voorgestefd aan
bouu en r.loningtoezicht, is naast de nieurrre kleedkamers, noorigevel ( lange
zijde ) opsluiten te'-en bestaand teEeJ-uerk, oostgevel gelijk met tegelulerk.
Fundatie en omliggend tegeltrrer'*r kan uorden meECenomen en verrrerkt.
Verzoek om de keet te mogen verplaatsen is opgestuurd naar bouu en uoning-
toe zi cht.
liet qeboutr, r,lordt ons verhuurd voor een bedrag van t.raarsehrjnlijk j 22Or-\ per seLzoen.

Simon Kersten.
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