
UtQ7c1-4 ZgSPORTVEBENIGING

,DI ltazlltratp,
NIJMEGEN

Nijmegen, 2O a;ttíI 1979

[]isirict lli.dden voor
i\anvulfende Civieltechnische Uerken
13ergstraat 35
ball LC AtlNt-lilYl

lvlijne Heren,

Betref t t 0prrante in hJerkenbestand.

Het ligt in ons voornemen om begin 1980 te starten nret de bouul
van een klubhuis voor onze vereniging op het sportpark t'UinkeL-
stoegrr, allrier.

Ter trestrijding van de hieraan verbonden kosten uillen urij
t. z. t. een beroep doen op de rtuerkgelegerrlteidsverruirnende maat-
reqelff ( t,l.V.-maatregel), die per 1 januari 1979 ín r,ierking i-s
ge LrecJen.

In verband hiermee verzoeken uij u het onderhavige object nu
reeds in heb rrlerkenbesl,and van het íllinisLerie van Soci-a1e Zaken
op te nenren.

Het hiervor:r besternde formulier doen uij u hierbij toekonten.

Hoogachtend,

Sportvereniging rrDe Hazenkamprr.
Namens lret l-loofdbestuur,

H. P. L. Franken,
Voorzi t ter.



4,qYz- .2í
FORMULTER

*--voor het opnemen van een obJcct 1n het werkenbestand van het

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN

De gegevens dlenen per te vervachten onderdeel
apart te worden verstrekt, b.v.
bij zwembaden: bouwkundlg en mechanlsch deel apart'
bij sportvelden en recreatleplarmen: grondwerk
en gebouwen apal't.

fndlenen biJ: Dlstrlct líldden voor
Aannrllende Clvl eltechnl sche
lferkcn,
Bergstraat 75
te Arnhem.

1 ' Gemeente ' Hï:Ï"1:: oo'""'
3 ÍtJi j rne g en

2. Opdrachtgever
Adres en woonPlaats
Telefoonnunmer

! Sportvereniging tii-.ro l-iazenl<ar,tpi'

! secr. Tol-huis 1306, Nijmeqen
: 8 8 E- Att, .7 6 .'i1

,. Benaming object ! klubhuis
(vermelden b.v. bouw-. aan1eg-t
verbouw-, reconstructie enz, )

4. Plaatsaanduldlng (kadastrale
sltuatie) net du1de1Íjke
omschrljving

: Sectle: n

Straatnaam:

nfs: 1133 ccc:elie-
ii.jk.

Getneente I-latert

5. Ontwerper van
Dlrectie c.q.
lichaam

het obJect
uitvoerend

J. 3chöi-s, arcitit:c+"

6, Technlsche bePerklng
(b.v. ultvoerlng al1eenis wlnters of t§ zomers)

! gecn
mogel{jk

{_

7. Stand van technische voorbereidlng :
€1. nog nlets gereed :

b. voóront\rerp + halverrrege gereed :

c. voorontwerp gereed 3 ja
d. a1le oPmetingen c.a. verrlcht :

€. a1le berekenlngen uitgevoerd :
f. deflnltlef ontwerP 1s gereed

(voorloplge begrotlng biJvoegen) :
g. bestek, bestekstekenlngen en

begrotingen ziJn goeddeels gereed:
h. aanbestedlngsgereed en blj de tiJd:



8. Orond
Zo Ja'

1n elgendon-sfn,is wanneer ?
Ja / Neen / Nrct van toep???ll8-.-,-,,
c"oni Llordt tJoor qemeente i'eschikbazr rl'rsLero

9.

bestemmlngspran í,s.6,tzrd' t tv tl)-v 
EAË; óp. . iQ.qusuíquF:. . . 19F.

(ver . enf of stlchtlngen Lv.p. a. "ee!-riro" 
zaI dan de aanpaseing

contacX opnetren net de ÀiA.i.o' gJ--;55T;Aen ? """"""..".."'
van dg g"rt"Ërrt" waar het obJgct ................"""..""...."
sËörà"all:i, -aarui: (voorberel- à:à:' :;:;!::;;::: :: : :. :.' \öi'." 

"'
b' l?tt:P"31Ï61"1 beschlkbaar ls -:.::"' wlJzlglng^yan de be-

dings) .KreoleL rrErDvr*nvs-- gfOtlng 197.
gesteld

c. Prov. c.9' RlJ}<sw31"l:!ttt'
Uateracrrappenï Polderbesturen ! B'Vr i'

d. àui"errngààcnin (rlolerlngen en
persleidl#;;,'.- : n'v't'

€. ffià;;í;;a;Ë sPort Federatie
,e ' ï;[-;Frtvàraàn, gYnlokaren '

gymzalen,' àióií"àien' aporthal- : n.v.t.len en zwernbaden) '
f . Zvenbad Conn' Ver' van Ned' ! n'v't'

Gemeenten(zwemuaden) o p.v.t.
E . insP.MllleulrYglëne

(zwànuaaen)
h. R.I. Z.A. [íroor'"terzulverlng- ! r-r'v't'

lnstaliatl-es )
i. RiJksln"pl=àót openbare Blblloth' ! D'vof,'
4' 

ï;ÏËli"theken)
.1. RiJkslnt;;;ïó voor Jeugdzaken ' r-r'V'i'
r" (iöiiÉar,uizen)
k. RlJksco""iïuít voor Openlucht- 3 "ptvo!'

recreatle
?;;;;;;tieprannen)
ài;kil;1zgàeconsulent
ï;#;;scËaPen"l zen )
ÈËtuuri:e a che rmlng sb e e Iu I t
Bouwvergunnlng

1.
hoVrt.

B.Vot.
r.lordt aangevraagclE.

I[.

ar--- 10. KostcnoPstelllng - -. --, -ïis voràt SesPeclflceerct:
à. reglé c . q. earlneetrSgn
;: ààZàiu"rastlns (B'r'ÏI' )

c. dlrectiekoeten
à: iàverrng en directle
;: ;;i;b;díryven (ultsez' .verkeera-

llchten, oPenbare en terreln-
verlichtlng)

f. eventueÖ} grondkosten -(nlet biJ ePortvelden en
'Ë!É".àiPlàatsen)

E. evéilu"rà 
-óverrsó 

-op. het obJect
ó ' ili;;kkrng hebbénde kogten
h. onvoorzlen

z f. 1 50. ooo

'. Í. ,17.ooo
z f. 12.ooo
| Í. fi.v.t.

z f . 2.otlo
Z f . n.v.t'

Í.
Í.

35. 000
1 5, 000

Totaal generaal

Geen P.Ivl. Posten oPnencn

= === = == = == =3= = = == == == ====

o * 241.OOO



11. Datun begrotlng 21-3-179

12. Aantal nleuwe aanslultlngen
(uij riol.erlngen)

\
!

l-,). V. t.

13. Aantal klokuren
(btj gynlokalen, Symzalane
zatón en sPorthallen)

?

sport- l-''l o V. t.

14. Verhuur gebouw aan derden

15. Overlge baten
Pl'ovlncle of

of subsldles Í.
en andere Minlsterles I n.v.t.

16. fnd.len ttturnkeytt -obJect (zgn. t

sleutelklaar-obJeet ) Progranma
van eisen overleggen

n. v. t.
\

IU
-( 17. Duur van het werk (aantal-

kalenderweken)

18. Bezettlng

19. Aantal nanweken
(riJ sportvelden
manweken nazorg

:
apant aantal
vermelden) : \

BO

20. Uw prioriteit (aange''ren roet
1 ,2 of 's)
(hoogete prloritelt ls 1 )

21 Sltuatietekening biJvoegen
Fragment van het eventuele
bestemmlngsPlan "

7

(

i

{-

N.B.
BIJ gebouwen goedgekeurd exploltatle
oieizlcht t.z.t, voorleggen

Blj t'turnkey" -obJecten t.z't.
vérge1{kÍngsmater l.aaI overleggen

Het verzoek tot opneme in het werken-
bestílElÏËnt bii afzonderlijke brlef
te geschieden

Geen bestekken inzenden
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BOUWVERGUNNING

(Woningwet art. 47l,

Burgemeester en wethouders van de gemeente

NIJMEGEN .

gezien de aanvraag van......,

wonende

sedastekeno : . .l.4....apri L... 1.9.e.4 ..........

on tva n ge n :........ l. 7...ep.r.11... l. 9. 
-B- 

Q- ..... ... ...

waarbij vergunning wordt gevraagd voor het

van. ?.9I1. .e1-uF-h.u.r.§.. . . . . ........

op het perceel, kadastraal bekend gemeente

De Sportvereniging
t'I)e Hazenkamprr,

p/a Secretariaat Tolhuis
NÏJMEGEN.

11-06,

.....b.qswen...

...Hate-rt.

sectie f' ... nummer ({, ....1.1.1.1.

p I aa tse I i j k be ke n d ...... § p p-rt p.9pp,1 9.Ï...l{i.nke I s. t e eg §.ewe 9...

gelet op de artikelen 47 en volgende van de Woningwet en op de bouwverordening dezer

gemeente;

be s I u i te n bouwvergunning te verlenen

voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, bij dit besluit behorende
en als zodanig gewaarmerkte bouwplan, onder de aan ommezijde vermelde voorwaarden

en nadere eisen.

Opgegeven bouwkosten

Geschatte bouwkosten

LEGES Í ,8?r.r9
W.Cie f. 75r--

75.'.QQ-Q-'.:.-

75 
' 

Q.QQ, =-
Nijmesen, 17. iulÍ 19e0

B u rgemeester en wethouders md,

f ,617 ,50

De houder moet ervoor zorgdragen dat de bouwvergunning
te allen tijde op het werk aanwezig is en op eerste aanvrage
aan het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven.

ir!),7tia

MN/6

De secretaris, De rgemeester,



De aan ommezijde vermelde bouwvergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

1. Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de bouwverordening en de

krachtens die verordening gestelde nadere regelen:

Burgemeester en wethouders kunnen deze vergunning bij een met redenen omkleed besluit intrekken in de gWallen,

genoemd in artikel 30 van de bouwverordening.



I

DIENST PUBTIEICE LIEruGN EN V0LKSI{uIS1IIESTÏNG,
St. CaniEiussingel 19*,
NIJ}'IEGEN.

ord.e rnunmer: 606 .000

Ond.ernerp:
Sevordering rechtnatige
bedri Jf suitoefening i.n
rle bouvnereld.

trDe aandacht worclt erop gevestigcl dat werkzao.heden va.n bouw'
knndige aard, zoa]-s die waanroot deze Souwvergunning woetlt
verleencl, a1s regel slechts mogien uorden uitge.voertl d.oor aan-
nemersbed.rijven, ctie in het bezit zijn van een vergrrnnia$ in-
gevolge het Vestigingsbesluit SouvaijverheiilsbetlriJven 1958.

Inclien U zich voot cLe uitvoering van het p]an tot een bonafiöe
bed.rijf wenclt, hebt U cle zekerheiil èat net vakbelqrane menEen
worclt gewerkt, clie d.e op het punt va.n cle bouw geltlentle Vool-
schriften iu acht zullen 4emen.

U kpnt er dan boventlien zeker van zijn dat II -a.ntlerE cla.n wan-
neer II het werk optlraagt aan een niet-bevoegrle aannemer- het
risico ontloopt dat het lrerk door cle bevoegcle rijksinetantiee
worclt stilgel"egclrr .

Kw /soo
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MEMORANDUM

eta. .lrlli:..,f !:t .r. ,
(,,,

Db. No.....1...ri.,r.'.:,.i...1.:.1.t........1:.í.{.. .....1!.. r..r..:.:...v:.;.::

tr:.(

NIJMEGEN, , ,. .... t- 19 \c

.. /.: :i,,)..

I,, r. Í

4(1,1a1,... 1 r.,..u....{,!

.. ....L., c'(:1.1,..r,,

.1.1.1.1J,.- ....1 a:'((.. Í'I,)
-*') [t : iq .:!l

L

Aan

AlJ, Bour, I
flontnoloerichi68-t47 A5
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SPORTVERENIGING

,,DE HAZENKATP''
NIJMEGEN

sektie honk/softbal
sekr.: IJsbeerstraat 26

6531 PL NllwtEGtN.

Nijmegen, 19 juni 1979.

Hoof dbestuur Sportvereniginq
rrDe Hazenkamprt.

Tolhuis 13-06,

6537 tVlS NIJÍVITGEN

Betleltj 0ntur.erp nieuure- klubhuis.

Geacht Bestuur,

Ons sektiebestuur héeft met uaardering kennis genom€,n van het ontuerp
en hoeuel uij zeer tevreden zijn zouel over exterieur a1s indeling,
geven de financiËIe aspekten van het plan ons reden tot enige bezorgdheid.

ao De huidige omzet van het klubhuis bedraagt thans Í 30.000.=
(hetgeen resulteert in een rrlinst van cào J ?.5u0.=), ulaarvan de
honkbalafdeling Í 28.000.= voox zijn rekeninq neemt en het restant
door de overige sekties ulordt opgebracht.
De omzet zou alleen dàn fors kunnen stijgen indien de terrein-
akkommodatie op het Sportpark uinkelsteeg zou uorden uitgebreid;
volgens een uitspraak van de Nijmeegse Sportstichting zal echter
hiervan geen sprake zijn.
Gezien deze uitlating van de Sportstichting komt het ons zeer onuraar-
schijnlijk voor dat de sektie Korfbal dit komplex za:-. kunnen blijven
bespelen.

b. lJe veruachten een dermate hoog bedrag aan bouulkosten, dat t,tij vrezen
dat de hiermee gepaard gaande aflossingskosten niet uit de normale
ulinsten kunnen ulorden opgebracht; tenzij de nog op Le richten finan-
ciëIe kommissie met dusdanige voorstellen komt, dat de jaarlijkse
Lasten dragetijk trlorden.

Ult het bovenstaande volgt; dat de aflossingskosten voor het grootste
deel op de schouders van de honkbalsektie zullen rusten en aangezien u:ij
hierin geen verandering zien, zal dat een vermindering van motivatie van
het kantinepersoneel ten gevolge hebben: nu j.mmers is een gedeelte van
de rrrinst voor onze sektie.
0p qrond van het bovenstaande geven trlii U het volgende in overureging:

Een eenvoudiger ontuerp laten maken, zodat het aflossingsbedrag tot een
aanvaardbaar niveau kan uorden teruggebracht; een bedrag van J 80.000.=
Iijkt ons het maximaal haalbare.

Dit voorstel zullen rrlij graag mondeling t,oelichten.

tïet vriendelijke groeten,
namens,rhet

1)\ 'Kc-'-t-'
Íi. van Raa
sekr. esse.

bestuur,
-. i -//---4

\,/
ij-van Strien,

gr Bouurkommissie
Klubhuis rrl)e Hazenkamptt.



SPOFTVEFENIGING

l,l,: HAZIilI(ATP'
NIJMEGEN

Y Nijmegen, l5 ragt iBgg

Ëskrr ïotrhu.l.r 1306. Aan de !,|Í,Jneegce sportettchtlng
Passage Ífolenpoott S
l{I,.lmeqan

GEaehte haer fÍkkartg

Zoala u bekand le; habben ui,J one uorige bouuplan voor esn klubhuS nablJhet hol*balve!.d latsn vasan vanc€ga de te hnge bouukoetenr

Gsstreefd Lg lïr naar seR mlnder kostbaar ontuerp usatvan u blJgaand da
ontuarP-tek enlnB aantref tr
ldat de uorugeuíng betaeft; J.e reade l«omen yaet tE etaan dat de trtelatanda-
kotrunlnale rlqh net dÍt plan kan uerenlEenr

EeleEfd ue8lloEken ulJ u te udlLea barÍEn of ook u met dit bouuplan en de
vggreaetalde plaetc akkoord kunt gaan en derfialua uu goedkaurlng h!.eraanuilt hschtEn.

loOíerseE rlegavena bekend rlJn orutrent ds teehnleahe lnstallatleE Enhet uer{<r.Ugen van uu toeotsm&íng; eulJ.en utJ kontakt mot u op*"*rn or""
de mogeltJkheden voor de dlvarea àansluttlngàn.

llet }lgt ín dg bedoarlng :o ri:oedlg nogatiJks llefat nog dlt Jaar, aetde bsuu ts starten, vandaar onË varrosk om sàn ao apoearg nogàu3È ant-uooid uuerel.Jdar

HoogechterË,

Pr uan Stauetrenl
eekrEtarl,a
§ruo 0e thtenkanp.

BlJlrgenl I ontuerptetanlng
I acceptatle tdelataftdskomnrl.eele



passage molenpoort 5 / lel. 080-227722 ..
6511 HS nijmegen
bank: arsemene banknederrand n,.5s.70.20.4s1 nijmeegse Sportstichting

Aan het Hoofd-bestuur varr de
s.tr. ne Hazenkamp,
secr. de IIeer P.1r.Staveren,
Tolhuis 11-06,
6517 NIS Nijmegen.

ons no,:

on derwerp

141 uw brief:

bouw clubhuis
nijmesen, 15 apríL 1980

In antwoord op Uw schrijven van 15-1-1lBO delen wij U
mede, geen bezwaay te hebben tegen d-e bouw van Uw clubhuis conform de
door U inged.Íend.e tekening: van feb:ruari 1980, en op de tekening vaíi.
het park Winkelsteeg aangegeven plaats, mits de volgende voorwaarden
in acht worden genomeno

'l . De bouw van het clubhuis karr slechts geschieden met een bour,lvergwr-
ning van de dienst Publ-ieke Werken en VolkshuisvestÍng, afdeling
Bouw- en Woningtoezicht.

2. Het gebouw mag al1een gebruikt word-en in het kad-er van d.e sport-
d-oeleinden, die d.e vereniging nastreeft.
ftrploitatie van het clubgebouw d.oor midd-el lran recepties, partijen
en d.ergelijke, over het algemeen activiteiten d-ie buiten het norrna-
l-e verenigingsleven va11en, is niet toegestaan, op straffe varr een
boete van f 1.000r-- per geconstateerd.e overtred-ing.

1. Het is verbod.en reclame in welke vorm dan ook aan d-e buitenzijd-e
van d-it gebouw aa"n te brengen; afleen met schriftelijke toestemming,
waanaan voorwaarden worden verbond.en, varl de Sportstichting kan
hiervan word-en afgeweken,

4. Het gebn:uik van het gebouw mag niet storend zijn voor d.e omgeving,
zulks ter beoord-e1ing van d-e Nijmeegse Sportstichting.

5. De vereni-ging d-ient ervoor te zorgen, dat het gebouw en directe
omgeving steeds in een behoorlijke staat van onderhoud. verkeert,
zulks ter beoordeling van de Sportstichting.

6. Zonder schriftelijke toestemming van de Sportstichting is het niet
toegestaan het gebouw te verhr:ren, of geheel d.an wel ged.eeltelijk
aan derden in gebruik of medegebruik af te staan.



-T

vervolgblad no. 'l
-lr.r

7. ie; l:tr:-! van gebruik eindig:b, wanÍreer d-e huurovereenkomst tus-
se:: Ce sov. Hazenka,mp en de Sportstichting eindig:t.

3. ?rj beëindiging va^n het gebruik is de vereniging verplicht het
!=:ceeI geheel- in d-e oorspronkelijke staat, geëgaliseerd- en
crtdaan van opstallen en firnd-eringen op te leveren, tenzii anders
riordt oveïeengekomen.

?. ne gemeente is gerechtigd om zonod-ig in het perceel riolering,
leid-ingen en kabels aa,n te leggen en hj-eraan onderhoudswerkzaam-
heden te verrichten.

10. Ind-ien d-e vereniging een of meer lran de vorengenoemd-e Voorwaar-
den en bepalingen nj-et of niet behoorlijk nakomt, heeft de Sport-
stichting het recht het gebruik terstond te beëind-igen, zonder
d-at d-aartoe ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst zal
zijn vereist en ongeacht d-e aansprakelijkheid- van de vereniging
voor de voor d-e gemeente Nijmegen of Sportstichting hieruit
voortvloeiende kosten en schade.

Voorts is voor het starten varr d-e bouw nog overleg geweest over
aansl-uiting van clubhuis op bestaarrde bestrating en bepla.nting,
d-e capaciteit van d-e zinkput, c.Qo septictank en het door U af
te nemen electrische vermogen.

Het bestuur van d-e Nijmeegse Sportstichting,

oorzitter,
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Nijmegen, j,,ni L9ao.
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De la:.,.tste jr.r"en z:in er: riÍ.,,erise pl a.''er'. ?e\i,reas1; i.rcnr
kl-ulh',:-ts t.1r verva.-.qing iial het r.'u i:: re'trlik :r-l:r.rle
ir, hel snortpi...r'k r|wirkels-f,:,:,t tro

De;,eeste vai.leze tlaiinen hei;ben we noeteli ls.ten varen r".anweEe dt-. 
"ehoge bouwkosten.

Inmiddels is een ontwerp gemaakt dat financieef haalbaar lijkt en toch :'iei-
te veel afbraak doet aan het wensen pakket.

Dit ontwerp is goedgekeurd. door d.e welstandskommissie terw{j1 d.e bouw-
vergunni-ng ond.er weg is. Het ligt in de bedoeling zo vlug mogelijk na
de bouwvakvakantie met de bouw te beginnen.

Uit de begroting van d"e aannemer is alles geschrapt dat door eigen
leden kan worden ged.aan. De bedoeling is d.oor de aannemer een nagenoeg
casco gebouw te laten bouvren lraarvan zelfs d.e d.akbed.ekking door eigen
leden za1 worden aangebracht.
De aanneemsom bedraagt í 1A2.0001-e de begroting van de bouwkosten
ziet er a1s volgt uÍt;

de l_,Or:rnr \re.1.I eeI)
+rjdel:il<e Ee':o'lw

Aanneemsom bouwbedrilf
Toeleveringen via d"e vereniging;

hang- en sluitwerk
keuken aanrecht e.d.
sanitair en waterleiding mat.
C.Y. keteI, radiatoren, ventilati.e
elektrische installatie
vloertegels
schilders materiaal

Di.versen;
architect
aansluitingen gemeente
aanleg bestratin6;
waarde eigen werk d.akdekkerswerk

viaterl eiding
C.V. installatie
el..:i.l';:'. lirst.

f l.o2.ooor-

f Boo, -
2.2oo r-
J.000, -
5,000 r -
,.000, -
2.000, -

r l.ooo , -
500, -

1. 500, -
,.0cor-
1. Coo, -
2.2A4 , -

---i-0,,-Q'r.":.. -.,

L2.2OO , *

q . U' l, 
" -

; . ,^-^,;.--
: - : -.- 

t'-'- 'j ,

',at4a'r. lr,.,ri.-i'l' 
^ 

1:a r.. -i r,r^u ;! J r' ,

h onora--i. r

at:ti.'" Ís:koStc;:, í



SPORryERENIGING

''DE }IAZENI(AMP''
NIJMEGEN

Nijmegen,

De stiehtingskoster, groot f 1,10.0C0, -, kunnen a1s volst worden
ongebrp.eht;

het klubhirisforrds l:eCrangt 1sept. 1980 ( ink]rrsief
de winst van de oer:iode tf n a.rtg. 19s0 f ,O.OOOr -
renteloze leni::g onder <1 e l-ecl.e:r 8.000, -
subsidie Ne,l. Sport Federrtie 14.000, -
wa:rCe eigel werk 10.000r-
nog te financieren - 78.-Q09-:

r=119:9?-Q-'=

Vs.ïr d.e re:lteloze leilinn, 1-oont:jd 10 ja,:.i.r naxi[àe.] r noet ;a:.rI :;ks
f SOttI- wolrrien af-e1ost.
De jaarlijkse laste:: \rcor eer hypotheea.ir:e- of o.:derhal:11 se .l e;ri::n
I'oor een bed-raq..'ar f ?3"0f0r- net eer re::te tran 11125 /, z"j!- a;r,-
11 r ho,le ke.nt.

W--liswa:.r r,"orCt Àe r.,ir^st .:a.:: het k,l u]-"huis :,:e,rl ont oo f 1O.0O0r- per
ja.'r, dit '-'edr",Í L::1 eehter :iet vol le^ j-.o t"rorrler \esteed e.--n ronte en
af1 ossi::g" Een ;:oot :,::ltal- .l-eÀen vetizorqel de vo11e.-rr3le e:lnl oitz+.Íe
e:1 steken hie-r i:l ee:r. er:oar a:'.rte.1 ur€tie A1s teoelpr"estr,tie r..rordt een
Ee,1 e:l"te riar.;l e wi:.st'r-it..elteeri ae-n die sektiss u4...rr,'al 'Ceze leden
1iír " 

j.in. fr Jie iie+ref f elde sekties Lr:t van riit oel.d de ::odise e,.:tra
g.ktlyiteite:: worii.en betarld we_],ke :.nri.rs Ook t Oc Orreï de 'lerle:, eïl
dl:s ook he:r die io rieel lrriie ti,jd in het kl-tr1:huis gteken, noete.r: wc::de:
oi,rreslàfaro Het lest..:.r.tr is -:ràii reni::E det i:: dat,oe',,'a1 bÍi dpze lerle:l
i:: de toeko;lst :^iot .rol.rioe::de ::oii',atie arr-wezi 4 za1 ziir o:: de
ex'Irl oit."tie .,'ar het klul.'ht:is te '-. liirren ','erzol?r.en.

-2-
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S'FOFïVf fr€hii'31r'lG
,DE }f&ZENÍ(dàE§TFM

NiJMEGEN

A.en ?,et bestuuï
de klubhuls

Nijmegen, 1, jrr1"i l.9PC).

van de sektle Honkba1., IJsbeerstrar,t 26
#

beheerskonmissie, Weezenhof 54 ) 6.

Ten a'i.nzier, van de fÍnanci-ering van het te bouwen klubhrris willen wi,i ryrarA
r:le .lp i.,rr:ri rle kantteki ngen rnakeni

1.In ecn.,,an de laa.tste kl,ubhuis bouwvergaderingen is, mede op adviesr van
Xarel Dingeihoff, toch besloten Il.:i.F. subsidie aan te vragen. Honelijk
komt deze subsidie voor ons neer op een bedrag van Í L4'OOOr-
'Voorwaarde hiervoor is <iat de omzet van dr,: toto uordt vergroot tot minimaal
/ 9.OOO,- p€r jaar. Momenteel bedra.agt tle omzet over Jl weken f 4.81Or-,
per jaa.r rius zeker Í 1.0OOr- te weinlg.
lJiteraarrl kan van d.e korfballers niet meer lnzet worden verwaeht voor dlt
ooel- èn we zouden danook Sraag per omnegaande vernemen of en ]roe het
honkbalbestuur hieraan haar medernrerkÍn61 gaat verlenen.

2.Tot noiT toe ïirrs geen exploitatie h,eqrotlne, gebaseerd op het nieuwe klubhttls,
getna'';..l<i" Wij hebben deze nu ongestel.d en uit het, rcsult,aet bJljkt dat rro-lsen,l
jarr rrit íle expioitatie een bedra5l van f l1 .1)O,- r,ri.l komt voor renter
aflos:rtng en winst t.h../. de soktie honkbal.
fn 1rw e;rpi oi. taiie begrotinA 19tlO, gebaseercl op de sitrratie per l. m- j .l q{iO,
is rerening eehouden met een winst rran .f 11.071r-. Past ll hi.erop de
gebrrr1keliike formule toe rlan i s rlit voo:r rie honkhal .f 1.!oOr' + ( ztt 'y' van
i ts.o71r- -.f t.5oo,- ) = .1" i.4r4,zo.
In Ur.r honkbalbegroting van -l 9Bo is rekening gehouden met een
exploitatie van f 2.75Or-.
Wij n'.rnen aan dat deze winst een niet meer weg te denken post
begrotine 'i s z,odet a1 s bedrag \roor rente en af1 ossing 1n l9Fil
ea Í 8. JOO, - besehikbaar is.

l.Zander dat hier vertlpr ruehtba.arheid aan gegeven nag worrlen kunnen wil U mee-
delen dat wij goede hoop hel..ben dat rran de stichting Levensmorgen eon berlrag
van Í 10.OO0r- IItírq worden werrnraeht.

4.iïit bi.jgaa.nde ra.ming van investerlnsskosten bliikt dat reËe1 aan flnaneiiin
nodis is; aanneemsom (is verla,rarl) f g}.ooor-

toe te leveren materialen 16.800r-
dakbedekking en onvoorzien 5.200. -

f,L20.000,-
Hiprbij is er da.n wel rekening mee gehouilen dat door eigen leden de volgende
werkzaamhetlen moeten worden verrleht;
installeren centrale verwarmlng

elektrisehe-r ga.s- en wa.t,er installatie
sani taire voorzieningen

aansluitingen gas, water en elektricitelt
dakd ekkerswerk
seh i l"d.ertrerk
toezlcht

!.Do6r de Bondsspaarbank 1s een offerte uitgebracht voor een onderhand-qe
lening van .f TO.ooOr- tegen een rente van lOrS'rt en een looptijd van 2t2 jaar.
Dlt betekent voor het eerste jaar een last van Í fO.15Or- terwijl de lasten
na b.v. 5 Jaat nog steeds Í 8.680r- bedragen.

winst uit de

in IIw honkbal-
sl eehts

-1



Ieileri *e ci) eet :erira61 rian Í .0.15(r,- troB Í 8t)0r-'voor afiossrrlg
:renteioze ienlnd ían is h:,erme.: alle h'inst opgebrutkt en blijft d.ue

ruimte over voor ,iitkering aan de honkbalpenningmeester.
Wij moeten danook het aangaan vaÍI een lening voor een dermate hoog
ten eterkste ontrad.en.

6.Het klubhuisfonds bedraagt op i september 1!BÖ ca f 16.000r-. Dit is
ínklueief rente toi 1 sepi,, sticker- en Grote Klubaktiel donatie en
geschatte winst tot i sePt.
ldif willen aile inogelijke moeite doen om de renteloze lening vercler uÍt te
bouwen tot minimaal f L0.OOO1-.
WU steilsn ïI voor een ond.erhandse lening
f 5O,OO01-; waarnee het notlige bedrag van
oPgebracht; klubhuisfond.s

donatle

aan te g&an voor een bedrag van
í L?O.OOO'- als volgt wordt

f 16.000r-
lo.ooo, -
14. OoO, -
10. ooo, -
50. 000. -

Í=i39:999r:

í r.ooo, -
7 .Zqo.-/ ==9:329r:.

!it bedrag neemt jaarlijks af met een bedrag van f zLOr-.
Na tien jaar, wanneer de renteloze lening is afgelostr beriraa.gt de
ja,rr1-ast nog, uítgaand.e van nog steeds lorJ y'o rente, í 5.150r-
ïnciien de omzet van de toto niet wordt verhoogd en de N§iF subsiclie moet
worden terugbetaald. ( S Jaar ) dan betekent dit een verhoging van de
jaarlast met f 2.800r-
Uit een en ander blijkt d.at uit de exploltatie van 1981 aan de sektie honkbal
kan worden ultgekeerd / 71.)2Or- - f B.25Ot- = í 1.O7Or-
Zou d"e NSF subsiclie moeten worden terugbetaald dan blijft voor do sektj-e
honkbal nagenoeg niets ov€tir

?"ïndien U met een en ander akkoord gaat zullen wij per ommegaand.e een
a&nvraa.g indienen voor een gemeente garantle voor een lening van / 50.OOOr-.

8.Wij wi11en de renteloze lening- zo groot mogelijk uitbortwen door eon grooL
a.antal 1eden, orrd leden, begrrnstigers e.d. reehtstrseksr per brlef te
benad€lr€Íto Wij verzoeken U ons per ommegaande dle namen en arlressen rioor te
geven va.n personen r11e wij naar Uw meni-ng hlervoor kurrnen henaderen.
Wij rvillen rieze brieven op zln laatst verzenden in cle week van 2O Jrrlí. &osJe

Een llj st van «leelnemer:s is ingesl oten.

!.Dc renteloze lening wortlt anngegaan per 1 september 1980, de eerste aflos-
sinq ls 1 sept. 1981 of op zrn laatst 1 sept. 1982. De laatste aflossin'q
is rriterlijk 1 oePt. f99I.
Onrlanks a1le vakantles wil1en we toeh vaart aehter tl eze za,ken zetten t
varLdsar rlat wij Uw antwoorrl grarg z,o spoedirr monelilk tegemoet zien.
Va.ka.nties: P. vo Strveren 16-7 t/m 1O-8

S. Kersten ?-7 -7 tf n t6-8
J. Schöl s te?uq on 2B^7

Nnnons hat lrest,tirln

van d.e
geen

bedrag

subsidie NSF
renteloze lening ( ro iaar )
ond.erhandse lening ( zl Jaar )

De jaa;'iast voor het eerste Jaar beclraagt tla.n;

aflosslng renteloze lening
aflossing onderhandse lening

Kopi e s.kr. I.ï B

J. Sehöl s

J. v.d. Vegte



'! =. ,1g--6gt,ing 198[i oasteand ti. jdeli.f k klubhuis
2 = EegroLi.ng 1981 nieuu, klubhuis
3 = rLrranci,eel verslag 1979.

I NKOTISTEN

Uerkopen

Toename voorraad

Rente

u I ïGA.Vr§

Df 6nk-nÍ'i rcetui:rf en

tlulpmï.cidotr en (plastice etc. )

Sèhoonmaekerti"k slen

trnventerís, olasyerk e.d.
íe rei. erí nEan

Hi-;u;: gebouu

0nderhorid qebouu,

ToLef ooa'r

fnerELer'uiater, zuiverlngslaatan
írluzÍekvsrqunnring Buma

Contal.ner

Uerzekerlnrq

Onroerend Goed Belaetlng

Repreeentat.Le

0ivsrsan
AfL:ssi.nq renÈeLoee lentng .,

fiente en a'IlossinE lentnq >

ilnst )

L.{i,-iuJ§ s"v. DE .HAZ[!KAíïP

I
tlS. 600 r --

23
J. 60.000r- J. tt1.818r56

2.146r78

15"0?

Í.45.500r- 50.000r- Í. 43.979091

G[ÀAAi'r:r

f.

t:.Í. 28.520r-
1.070r-

360, -
79or-
95r-

275r-
280, --
35Dr-

1.8oor-
304r--
550r-
110r--
25r-

31.370r-
1.100r-

500, -
8CIor-
1 00, -i

4o0r-
2.7AO)

41O r-
600r-
3uo, -
400r-

27.?73tT\

827,85

209r 38

1.349r93

2O7 t?g

240t--
269 r69
42O 178

1.216r38

304,54

415r--
218r14

30, --
1 64, ?5

t: .

- 11.12Or-
11r[I?1 '- 1 0.832.69

,. 45.660r- ,.56.000r- Í. 43.979r91



r̂I aannGltrlingsbedniif NIMEIC) b.v. i.o.

Molenweg 129a
6543 VA Nijmegen

Telefoon (080) 78 1 I71
Bank: Amrobank Nijmegen

rek. nr. 41.06.96.684
gironr. bank 84B7OO

K.v.K. Niimegen nr. 24.345
S.F.B. ttr.

Vertrouwende U hiermede een passende aanbledlng
verbllJven wlJ,

) lrlieuwbouw
) onderhoud
) Verbouwingen

Aan Honk en Softbalverenlging
IIDE HAZENI(A}4PII

t.a.v. de l'Ieled.Heer K.Dlngelhof
NIJIIEGEN

n te hebben

Uw kenmerk

MiJne Heren,

ons kenmerk P]il/fVDH Datum, 5-8-198O

HierblJ hebben wlJ het genoegen U een prlJsopgave te doen toekonen
lnzake het nleuw te bouwen clubhuis op het sportpark rrDe Winkelsteegrl
te NiJmegen voor de priJs van f. 98.O0Or= excl. B.f .W.

In deze prlJs is niet i.nbegrepen:
- Het aanbrengen + leveren van de dakbedekklng - daktrin - lsolatle-

nateriaal - dakdoorvoeren t.b.v. hemelwater + ventllat1e.
- .41 het hang en slultwerk inc]. bevestiglngsmÍ,ddelen o.a. scharnieren,

sloten, roosters, deurnaald.en, raamslultlngen, condens en beglazlngs-
proflelen.

- De ketikeninventaris zoals aanrecht, kasten, werkblad.
- Het conplete schllderwerk op de bouwplaats.
- De eonplete bestrating bulten het gebouw lnc1. grondwerk €.d..
- Het leveren van plarnrlzen, wand- en vloertegels voorts:
- Groenvoorziening- afrastering- loodgleterswerk- rlolerÍngswerk-

sanltair- elektr. installatle- geluldsinstallatie- alarminstallatle-
c.v. lnstallatle- bar + betÍnnerlng- inventaris algemeen- gemeente-
aanslultlngen- warmwatervoorzlening- blusniddelen- keukenapparatuur-
mechanlsche ventllatle- septictank + zlnkput. .

Zodra een eventuele orderbevestlglng hlervan ln ons bezit ls, zal-
door U een bed.rag ad. f. 15.OOOr= blJ wlJze van voorschot op de
aanneemson aan ons overgemaakt worden.

tend,



ÎI aannGllrlingsbedniif NIMETCI b.v. i.o.

Molenweg 129a

6543 VA Nijmegen
ïelefoon (080) 781971
Bank: Amrobank Nijmegen

rek. nr. 41.06.96.684
gironr. bank 8487O0

K.v.K. Niimegen nr. 24.345
S.F.B. ttr.

Uw kenmerk

) t{ieuwbouw
) onderhoud
) Verbouwingen

Aan Honk en Softbalvereniging
'IDE HAZENI(AMPII
p/a de Ïíeled. Heer P.v.Staveren
Tolhuis 11-06
65'7 MS NIJI'trGEN

Datum,
17-9-80

Ons kenmerk

P}I/Tvdh

MiJne Heren,

HlerblJ hebben wij het genoegen U een pllisopgave te, doen toekomen
inzake'het nleuw f,e bouÍen clubhuls op- het sportparkttDe Wlnkelsteegrl
te NlJmegen voor de prlJs van f. 98.500r= lncl. B.f .Ïf.
In deze prlJs ls nlet inbegrePen:

- Het aanbrengen + leveren van de dakbedekklng - daktrin - isolatle-
rnaterlaal --dakdoorvoeren t.b.v. hemelwater + ventllatle.

- A1 het hang en sluitwerk incl.bevestigingsmiddelen o.&. scharnleren,
sloten, roósters, deurnaaLden, raamslultingen, condens en beglazlngs-
profielen.

- De keukenlnventarls zoals aanrecht, kasten, werkblad.

- Het complete schilderwerk op de bouwplaats.

- De complete bestrating buiten het gebouw incl. grondwerk e.d.
- Het leveren van pla'wrlzen, wand- en vloertegels, voorts:
- Groenvoorzlening- afrastering- loodgieterswerk- riolerlngswellt

sanitalr- elekti. lnstallatie- geJ-uidslnsta1-l.ati.e- alarmi-nstallatie
c.v. lnstallatie- bar + betlmmering- inventaris algemeen- gemeente-
aansluttlngen- warmwatervoor zl enlng- blusmlddelen- keukenapparatuur-
mechanlschè ventllatle- septictank + zlnkput.

Zodra een eventuele orderbevestiging hlervan in ons bezlt ls, zaJ- door
U een bedrag ad. f. 15.00Or= biJ wiJavan voorschot op de aqnneemsom
aan ons worden overgemaakt.
Tevens ztJn orLze algemene leverlngsvoorwaarden van toepassing gedepo-
neerd blJ de Arr.Rechtbank te Arnhem.

Vertrouwende U hierurede een passende aanbledlng gedaan te hebben
verbliJven wlJ,

P.S. Hlernede vervalt offerte d.d. 5-8-80
hoogachtend, \



SPOBTVEHENIGING
,DE }IAZE]I!(AMP''

NIJMEGEN

t7Y Nijmegen, l? septerrrber 1980.

Aan: Aanrrenringsbedri jf Nll'lBU ir.v.,
t.a.v.Hr. P.lJillemst
ÍIolenueg L29 a,
6543 UA Ni.jmegen.

flijne Heren,

Hierbij dragen r,rij U op de bouu van het cl-ubhuis op het sport-
perrk rrde UJinkeleteegrr, conform het bestek, de bestektekeninqen

voor de somrÍra van J 98.000r- inclusief B.T.lr.

Het in Ur,l aanbiedingsbrieÍ' d.d. 5-8-1980 genr:emde voorschot,

door ons gesteld op 15f, van de aanneemsoÍIrr zullen rrlij U over-

maken zodra Uurerzijds esn, op naam van de Sportvareniging da

flazenkamp gestelde bankgarantie, groot .f I5.000r-, aan ons is
overhandiqd.

trJij vertrouuten op een zorgvUldige uitvoering en een goeda saÍIBFI-

urerkinq.

Hoogach tend,

(

sportveàeni.,Ui2g da Hazenkanrp
' '/

'/r
/1t-'(1.-., -.,L!i:-.=:- ----.

P. van $talreren
secretari, -.k: -J/,';í -/1;2'

, -/ 
a 

_/-z'-r' --. _-/-
S. C. Kers ten
penningureester



SPORTVERENIGING

''DE HAZE]IKATPII
NIJMEGEN

ÉJY
Secrr P.v,5tsuEt6lï

Tolhu!.s 1306

Nijmegen, s-rí§.r tgso

Aan AannemÍngsbadr[f NIÍvlB0 bv
fiolenueg 1294
6543 UA NiimecanÉ
t.8-uo de heer P. lrllLleme

M[na heren,

In aansluitlng op onza opdracht ann U uoar de boutrl van een klubhuls
d.d. 1?-9-1980 en refereËdnd aan Uur offerte F"l./T.v"d.H. d.d. 1?-9-1980,
beveetlgen ulj U hiesneda dat de meerprfls trQ,v. de ultbreidlng uan de
senl,talre ruimtdnl f. 500e- bedreagt.

De herzlene totaalpr[s hedraagt thane f, 98.500r* ( achtennagentig
dulzend viJf honderd gulden ).

HEt door U gestelde uoorschot ad. f" 15"00Cr* ls door ons op 22 sept.
Jrtrr aan U overgemaakt'

Inmlddels verbliJven uij,
Hoogachtend,


