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Nijmegen, Juni 1980.

Bouwplannen Klubhuis.

De faatste jaren zijn er dlverse plannen geweest voor de bouw van een
klubhuis ter vervanging van het nu in gebruik ztrjnde tijdelfke gebouv
in het sportpark h Winkelsteeg tr.

De meeste v&n deze pla.nnen hebben rre noeten laten varen vanwege de te
hoge bouwkosten.
Innriddels 1s een ontwerp gemaakt d.at financieel haalbaar l[kt en toch niet
te veel afbraak doet aan het wensen pakket.
Dit ontwerp i.s goedgekeurd door de welstandskommiEsie terw{iI de bouw-
vergunning ond.er weg is. Het ligt i.n de bedoeling zo vlug nogeldk na
de bouuvakvakantie net de boun te beginnen.
Ult de begroting van de aannener ie alles geechrapt dat d.oor elgen
leden kan lrorden ged.aan. De bedoeling is d.oor de aannemer een na8enoeg
casco gebouw te laten bounen waarvan zelfs de dakbed.ekking doo:r eÍ-g:ea
leden zal worden aangebracht.
De aanneemaom bedraagt í LOz.0O0e-; de begrotlng van de bouwkosten
ziet er als volg:b uitl

Aanneemson bouwbedrijf,
Toeleveringen via de vereniging;

hang- en sluitwerk
keuken aanreoht e.d.
sanitair en waterleiding nat.

elektrische lnstallatie
vJ- oert ege 1e
schlLdere nateriaaL

Diversen,
archlteot
aa.nslui tingen gemeente
aanleg bestratlng

C.V" keteI, radiatoren, ventilatie 5.O0Or-

Í Eoor-
2.2oo,-
,.000, -

J.00or-
2.oo0r-

B0o. - -ï6.:Boo;

f, ,.0oor-
500'-

1.5OOr-

l2,2oo , -

9.OOO,-

Í-149:Q99,:

uaarde eigen nerk dakdekkerswerk J.00Or-
waterleiding 1.000, -
C.V. installatie 2.2OOr-
elektr. inst. 1.000.-

Bijkomende kosten, toezicht, onvocrzien,
honoraria

Tota.le stichtingskosten:
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Ie stichtingskostenl groot f t.4O.OOOr-, kunnen a1s volgt worden
opgebracht;
het klubhuisfonds bedraagt 1 sept.19eO ( int<tusief
de winet van de periode tf n aug. 19ii0 Í ,O.OOO,-
renteloze lening onde:r de leden 8.0OOr-
subsidle Ned. Sport Federatie 14.000r-
wi:.ard e elgen verk 10. O0O r -
nog te financieren 78.000.-'

Í=119:999r:

Van de renteloze 1enin6;, looptijd 1O jaar rnaximaall moet jaarlijks
<- f tlOOr- worden afgelost.

De Jaarlijkse lasten voor een hypothecaire- of onderhand.se lening
voor een bedrag van f TB.OOO,- met een r'ente van 11125 y'o zijn aain
de hoge kant.
Weljswaar wordt de winst van het klubhuis begroot op / 10.0OOr- per
jaar, tlit bedrag kal echter niet volledig worden besteed aan rente en
aflossing. Een groot aantal leden verzorgen de volledige exploitatÍe
en steken hierin een enorm aantal ureno 41s tegenprestatie wordt een
gedeelte van de winst uitgekeerd aan die sekties waarvan deze leden
1id zijn. In die betreffenrle sekties kan van dit geltt de no«lÍge extra
aktiviteiten worden betaald welke a.rirl errs ook ncg over de 1eden, en
drre ook hen die zo veel vrije t{d in het klubhuis steken, moeten worden
orngesl&fr€Ír. Het bestuur is van mening dat in dat geval bij deze leden
in de toekomst niet voldoend,e motj-vatie aanwezrig zal z\in om de
expl oÍtatie van het klubhuis te bl j.jven verzoraïen.
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Aant HrrEoAo vafl Eronkhorst,
HazenkamPsetueq 295,
NlJmegen.

Aan het beatuur uËrn de Stlchtlng Levensmorqenl

HtbrbtJ deel lk U rrree dat de aanvraag van een gameante garantle voor
een lening groot Í 70.000r- t.b.v. cie bouul vi:n ons nleuure klubhulE
rloor de gemeenta raad Ís goadgokeurd.

Uandaag ls vÍe de afclellng flnancilln uan het etadhuÍs vernomen dat
op l0 december J,1. dlt raadebeslult ls verstuurd naar Gedeput:erde
Staton.

lien vr+ruxcht hlcr uell.suaar geen problsmen Baarl mede gezÍ.en de ko-
mende urlja dagsnl veruacht Ínen dat ultj nlet voor 5-1-1981 op schrl.f-
'bo}ljk berj-ctrt lrlorvan nogen rekenr:n.

Inaniddele ls reads beqonnennmet de boutrir fundatl.e en vloet zl.Jn gereed
Bn ar uordt bogonnen aan het metselu,erk.

ïocouo dc fl.nanci§ta ziJue ziJn er Lnmíodels u,at kleÍne uljzigingen,
erd<ele poston zijn urat ho,;er gauordtin, teruijl dB aanne€nsom onder
invloed uan ui.t kosil,e.rnbespartrnde uiJzlglngilp ]eq'cr Lsi.

ln de hl.eronder staande opsourmlng zljn cie tegenuaarden van het door
ledi-:n uÍt i;e, voaaen eigen ulork ulaggeLatr-,rlr zo ciok de bijar.:gc uirn
de NederL;ndcc Sport Fedoratie.

Ono bourrrplen komt Íl.]. pas ln do tueede he]{'t vr,n 19€ll bÍj de I'ioS.f-r
aan rJa orde en het IÍJkt di:,n oak lrctor in dit stadl.um er geën rel<e-
nLng mee te houdenr

Aannccmsom
loe to lcr,r:con natt,rialeng

hang err slliiturerl:
kaukcnLnrlchtJ.ng
oanJ.trrir etr ulaLerl.matetrlalen
c,rt.ketell radJ.<rtoren, ventilatie
materlal Élektrlsche lnstallatle
t':r1.;is
schilrl..rrs mat;rÍaal

Olvoraen 3

aanelul.tlngen
bestrating
dakdekk erErrrer* il*<1. materl sal
legee

biJkomende kostonl toezlcht
onvool]zl,en

ï 800r-
- 3.000r-
- 3.0[l0r-
- 5.000t-
- §10001-
- 2o000r-
- B00r-

Í Soor-
- l.StlBr-
- 3r000r-

63?r50

Í 99.C00r-

l?.6cgr-

§.63?r 50
?.?62)50
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Oezs Stl,chtlngskostr:n kr:nnan als volgt uorden

Het klubhulsfonds bedraagt momenteel!
lnklusisf de udnst tot nu toe
opbrenget ronrrnelmar*t
daalname renteloze lenl,ng
§tlehtlng Lovenemorgen
lening {annuÍtalt 25 jaar)

HJ,ertrij kan uorden opgerner*s ciat nog "J. 50CIr- à
ir;actrt vcor daclnamc a6i't de renteloze leningr

0e uÍt het bovenet.:ande voactvloelende lastsn
aÍ'losslng an sentc bark ( 25 Jaer)
ai"lessing ranteloza tening ( 1O 3a,ar)
ailos.:l.irg $';iciuLirrE Leveneflorg;n (onbekancl)

Iasten par Jaar

opgebrachtl

Í 49.222149
_ 1.9?0r?u
- 7.75Í11-

lG.000r-
?0.00CIr-

f 1ii9.943.19

Í 1.000r- trlordt vor'.-

rlJnr
ï ?.8341-
- ??5Y
- 180U0r-

ffi
In de praktlJk trllJkt dat per J:,ar de rrlnst op de explolta'cíe van
ltaL i<lubhuis f 10.0001- à. Í 11.000r- bedraagtr

0e expl;ltrt-'ca rekanlng v.:n 1979 ge|e:cn rul.nrt t:.; zierr van;i 10.832169.

Hieruit bll.jkt dnt per jaar nog J I"550 à Í Z.0Otr- kan uorden verdiend.

Dlt bedrag is uoliouJcar ta ]a -g t.6.v. de hl,ertegenoverstaande ustk-
zaa&heden van tJa grote gDoÉp mensandilÈe vriJr,rlllig urer*en oir tiit
klul:huie t,: expioi'í"r'Jí1, doclr mr.;n Ls uolkcm.:n bureiC de aeroto jaren
de hiJltlrieln tgat aan Le halan.

Bouenriien nrag irËngrlnorion ulorCeln dat orrrzet en ulnst jaarlljks nog lete
zullen toenemon, teruljl oak nog enlgs ak!Íee trgeur het bourdfónde
zullen trrordan onCernomen.

Ik houp U h.l.ormer; vcldoande te hebben íngall.cht.

Zodra schr-:Lí'i;e1iJk l:ericht, is entvangun over .je ger;u,;nto garantle
zal lk da;rvan aen kopls doen toei<oíïleÍlo

Ílet vrl,endellJke groeten,

hoogachtrand,

S.CoKeraton
pannlngmeeator BrurdGI Hazenkampo
ïo1huls l3.(]gr
Nijrnegenr
tal: 442628

-2-



SPORTVEHENIGTI\.IG

,DE IIAZEÈN/SffiFg)
NIJMEGEN

Nl;rnegen, i3 januar.i. .ic")81

.\{l:l,
>.+u" l-f : -.r ï-z.x ,..-;A-r+t.tlt+-

ij ')

Aan de heer J. A. van Br:onkhorst
Haz enka,,,pseu;eg 295
ll'rjme ? en.

Ceachte heer van Sronkhorst,

3ijgaand ontvang+. ii een kopie van
besluit bet,:effencie een gemeente
vcËr r-:n lening groot Í 70.000r-
i::r:15 .i.n :anbCUrr.r Zllnde '. lUChUiS.

het r'aads-
qa rantie
t. bo v. het

0e gelolening za1 ,rorden aangeEaan met de
ScndssDealbank te Nijmegen en zal- zo spoedig
mcge.lijk uorden afEesloten.

De bouu zel-f is sinds mijn 1aats1" sshrijven
ma.rr uej-niq gevorderd vanuege de bouuvakvakantie
tussen Kerst en nieuujaar en de vele onulerkbare
oa9en.

Glaag verne3'ï ik of U nog rrerdere gegevens
nierc;tleni noci-g hebt.

l,let vrienr:elijke groeten,

5.C. Kersten
penningme es te r
Tclhuis 13 09
i'Jijmegen
Íel. 44 26 28,



§tlohtlag I,EVENSUORGEN

Nllnegen.
Àan bet lestuur van d.e

§portverenlglng r DE HAZENKAIIP rl

U-li n g I e n-

Y$aegea,25 februarl 1981

Iihe Heren,

HLernede bevestlg lk U de recds norndella€f aan IIw Pennlngueester,
d.e Heer S.G.Kersteurgedane toezeggÍng dat de Stlohtlng levensnorgen
Urter flnanolertng vaa het door u te bouvea klubbuÍareea Leulug
ral ver'strekken groot

Í 10.000r-- ( tlen du{zead Su1den).
.Deze lenlag ls een ourderdeoL van uv totale flnanclertngsp).anrsaarvan
Yoor een göIdlenlng vaa Í ?10.000r-- do Geueente x.§negerr garant lc
voor rcnte oa afLosslngl.

Irr ovoreenstenud-ag net hetgeen ln de d.oor tI aan de Geueente verstrekte
gegevens 1g vermelirzal over het genoende bedrag yan Í 10.000r--
io6e1 geen reate d.oor U rordea betaald.forneel ochter brengt_de
Stlchtíng leveasnorgen U Jaarluks _2.$ rente 1a rckenlngrte.volgoen.op
I nelrvaàrtegcn U - oy@troorí Jaarlijks - op eetr cehenklng ter hoogte
van hetselfdó bedrag krrnrt rokenen.De eerete rentc-b,stallng dleat
te gesehleden op 1 nel 1982.

De Stlobtl.ng .t,evensnorgen gaI dle door u betaalde rente raa oa^tvangst
van aen - dlóegerenst verkort - afsoàrift van Ur Jaarrekeniagrtru de
voru van een schenklng: tenrgvergoeden.

feni aanzien van de terugbotallng van dle lenlng geldtrilat U' getfureatle
d.e eerste 5 Jaar geen aflosslngsverpllehtlng zult hebb,en.Ila afloop
van deze f,E3nlin zullen rt ln gezaneal§k overleg set U bezlen of'-
en la hoeverre - aflossln;getr kunnea gesohleden.
rre Stlohtlng' Levensnorgen behouàt sloh het reoht voor ou. alsdlan Ía
het overteg-net U een àflosslugsschema vagt te stellen op- zodanl8e
riJze rlat dó J.enlng Lui uLterliJI 20 Jaar - dus j.n 200I - geheeS. zal
z\! afgeloct.

De lenlng zaI- ln haar geheel en Íuru,tdöe1liJk opelsbaar ziin lnd.len:
- de-verenlglng woidt opgeheven on welke redea dan ook;
- dte verenl[hg 1n staat-van fal]-Llssenent kont te verkeren;
- het onderhavlge klubhuls vordlt verkooht i -- ite bestelominrg v&rr het klubhuls zodanlg vordt gew{ztgd dlat cle

Geneente Nrjnegen d.aarvoor geen goedkeurlng verleentro'onforn
artlkeL la dei geneentogaraatle AfÖ.II A Nr.17550i80.

Ik verzoek U b$gevoegde kople van dleze brlef door Ur voltalllge
bestuur voor akkoordt te tekenenrobder verneldlng van naan sn
(bestuurs) funktle en deze Iople daarua aan de Stlohting Levensnorgen
terug te zenden.

I
íh"/!
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Yervolg brlef' 25 februarl
Begtuur Sportverenlglug De

!

Voor akkoord getekend, Nijmegen

tdnd. Voorzitter/ penningmeester:

S. Kersten

,-r&ÍIrÉ{eaÀ!q-j :i:..*.àkrts{k.

t{a ortvaagst van de ondartekerdlo koplerraarncde U verklaart
d.e ond.erhavlge geldlea,tng ordler de gestelile voorraarden te
acoopteren zal lk la oytr"Ieg Det llw Pen,n{n;greester het bedrag
van J 10.000r-- oveunaken op uv barrL- of postreken{ng ,saaryanÍk alsaog gaarn€ het uunner'zal ontvangen.

'Ienslotte reaÉ lk U nan€as de §tlohtlug teveasnorgon yeel tuoees
net de efbour yau Ur kluahuls rf,a&trvan 1I. [.oop ilat 0eze aleure
behulzing Bge b{rtragen tot eea verdene b}oet vaD Ur vorcalgÍag.

llet vrleaileLÍJke grocten,

? 
-{,fia*;29=-

---t"'

=-''
J.À.vED .grolkhorst
HazeaLanBsoreg 295
651L lI& trlJregen

S e ore tarl s7 Pea," lrlgue o s ter

-2

1981 van Stlohtlag Levensnorge!! aan

_H:':":'y_n:":r': 1"9:8j_,9. 909, :-_

1 6 maart 1 981 :
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Nijmegen, 16 erert 1981

Eoktrr Pr uafi §tayarsn
ïsthuÍe 1§06
653? ll§ l,llJmegen

Arn de §ttchtlng Lovenalorgm
ilrronkaopaeucg 295
6531 St itrf,FtEcElt
toËour de hosr &Ar vaÍt 8roil<hotet

ll{ne Hereng

Hlermede bcueatlgcn ulJ dc ontvrngrt van sB echrlJvon ddr ?E-2-íg6Ír
rngealotan ontucngt u da door otrt beetuur ondErtekande kople u*n ge.-
noend rohrlJvaar uaaroedo ulJ rer*taren akkoord ta gaan maÈ da door
u geetoldt voosrsaarden tmke ds ondar{ravlge geldleníng tan bedgge
um , lc.O0CIr-r
One pottglrorrrrnmer .ltr 1628666.

l|emsns cruo gehclE vsrenlglÍlg tlltlon rulJ garrts onze dat* ultrpraken
voor de door u ucrleelEe msdeuer{<1n9.

Ëet urlerdelÍJke groetenl

Pe uah §tevarsnr


