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Eeacht bestuurt

ívlomenteel brordBn in onze vereniglng de vr:orbareldinqen getroffen voor dc
bouu van ssn klubhuis 1n het oportpark LJlnkelataeg ta [iJmegen.
Het lígt Ln de bedoeling zo snal mogelijk na de vakantiaperiode ta etarten
met de bouur, indien tenminsts hlervoor de financierlng rond komt.
Alvorene dit probleem nadEr toe t,a lichten, uil ík U graag informeren
over da atruktrrur van onze verenÍging en de hlstorie rond de verulazeliJ-
klng van een klubhuis.
De eportvereniging de Hazenkamp, ln 1928 opgericht alsrrvereniging voor

\-, LichamaliJke an geestelijke ontrrrlkkeling[telt lnmiddela 1500 leden,
u,aarvan t 1.200 jeugdleden, L,slk€ alJn ondarverdeeld 1n een zBsta1 eektiea
t. ur I gymnastiek

badminton
honkbal
korfbal
volleybaI
voetbal.

De eektÍe gymnaetiak, uaar zouel" toestelgymnactiek ale rekreatievE gymnastiek
uordt verzorgd.kent, tevens aen turnafdeling r.raarbiJ ongeueer J.00 leden zljn
aangeeloten sn h,aarvan sommigen reeds het landal!.Jk nivaau barel-kan.
Oe lessen van daza sektle uorden verzorgd in aen nagental accomodatias.
In de sektia badminton urordt naast rakreatief spel ook met aen gantal teams
ln de kompetltle gespeeld,
0e aktiviteitan uorden in turee, il.l.vr het nieuure ealzoen mogelJ.Jk in drie,
accomodaties verzorgd.
De sektie volleybal verzorgd naaat kompetitle en rekreatief epalrtevens minl-
vollaybal voor haar Jeugdleden.
De aktiviteiten van dezE saktie zLjn verspreid over tuee accomodatles,

\., De t,lesurantrvan de drie genoemde aekties brorden verzorgd door 2 fu1l-time
C.I.0.S.krachten, een part-tlme C.I.0.5.kraeht en dlversa hulpleldstera En
Ieid ers.
Da sektie honkhal beschikt sinds 1978 over een nieuu, honkbalveld en heeft
naast een zevental kompetitle taams ook een softball. team voor meÍsJes en
verzorgt tavans voor een aantal Jeugdladen van 6 t/n g Jaar het zogenaamde
Ipeanutballrr.
re Zometrs ziJn deze aktivitelten gekoncentreerd op het veld in het eport,park
ldLnkaleteeg, de urintertrainigen uorden verzorgd Ín een drietal gymnastiek-
zalen.
Blj deze sektle uorden a1le trainlngen e.d. veraorgd door een groot aantal
vr Í J e-ti J d a-k rach ten.
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Sinds 1978 rrlordt ook bij de verÉniglng opnleuu, korfbal gespeeld en deze
sektia kent inmiddela ruim hondard lEden.
Oe trainingan en kornpetitiea uordan verzorgd oP asn veld op spqdpsrk u,in-
keleteeg, tarrrliJl de uintertralningen uorden gageven in aen tueetal acco-
modatíes.
Os eektie voetbal ls de kleinsta van allen en bestaat voornamelijk uit
1,Bd6n of oud-leden uit andeqe sektiea die op deze manier nog sport urlllen
bedri j venr
Uoor de oorlog, en ook nog vlak na de oorlog, toen da vereniging nog beschikte
over een veld met klubhuie en aan nabtj gelegen gymnastiekzaal, dB vBroni-
ginE en r1e Etad kleiner b,arenan tevena nog ni.eÈ zulke hoge eisen aan de
eportaecomodaties uerden gesteld, ulerden nog veel mssr aporten in oflzo vea-
eniglng beoefend zoalsr hockqy, atlethiek, handbal, tafeltennls, ulandelen
En in esn later stadiurn ook rolschaatsen en trampoline, terroijl de vereniqing
tevenE een toneelgroep had.
Het badoelde kompleks moest echter in de jareh 58 toijken voor nieuubouuplannen.
ldelisuraar kon later van da gemeante een andere klubhuisaccomodatie rdorden
gehuurd, doch dit klubhuis moest in 1963 uordan varlaten vanursga de onbruik-
baarheLd en eituering, het gebourrr stond ver van aIIe door de vereniging in
gebruik zijnde aecomodatlee.
Ulellsu,aar uerd na 1965 nog ean nieuul honkba[.vold tn gabruik genomen, maar
aI epoedig bl"eek dat ook deze accomodatie u,aer soesb varduiJnen.
In die tiJd ia dan ook uelnig aktie ondernomen t.a.vr dB venmzaliJking van
een klubhuLs.
ïoen I9?? bleek dat de Hazenkamp al haar veldaktivitEiten zou kunnen onder-
brongen op het nleurrle sportpark lrlinkeletaeg, Ls er dLrEkt de nodige aktie
ondernomen om de bour,r van een klubhule in dit kornpleks mogelijk te maken.
Oit ktubhuls kriJgt binnen de verenlping nlot alleen de funktia van [kantinetr
voor de drLe vsldsponten, doch moEt ook voorzian in san meetr aociala funktier 

"

Io Ls er in alls sekties een dringende behoafta, vooral tan gavolge van de
zo gaspeid liggenda accomodatiaor naar me6r kontakt tuesen kaCer, Leden
en andere madgtdorkers.
Regelmatlg rrlorden aktiaE ondernomen om mLddele het klubhuiE meer kontakt te
leggan tuasen da leden van de dLverse sekties.
Osk aal het klubhuie een grota funktie gaan kri-Jgan voor het grote aantal
Jeugdladen van de vereniging.
In 1978 §telda de genente one ln staat egn houten noodgebouu te plaatsent
dat aJ. anigzins de funktiË van klubhuls ueruult.
Uoor het gebrulk uan dJ.t noodgebouu uerd echter voor Ben korte t,ermlJn toe-
etemmlng verleeÉd taruiJl ook de uargunningan tijdelljk uraren, omdat het
gepouu nl.et uoldoet aan de gestelde pleen van horeeauet en brandueer.
lliet alleen smdat deze vergunningen aflopen, maar ook omdat de bouukosten
JaarJ.tjks bíJna.net zoveel stiJgen als er geppaaad kan urordenr Ls het be-
stuur van plan nag dit naJaar da bcruu van EBn niBuu klubhuis te uerr,reze-
lijken.
Bedacht ulordt aan Ban nagenrreg 

"r"ss-gebourrr 
dat er uitarliJk 1 januari 1980

moet etaan, zodat gedurende da rrlÍnterstop van onze zomarsporten door eigan
leden de afboutrr kan plaatg vlnden.

ll/Y
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In het ontuerp 1s gezocht naar sen avanuicht rrrat financieel haafbaar tijkt
Bn het gestelde ulensenPakket. :

-Tavens io gastroefd naar een uitbrel.dbaar ontuerp.
lvlet de bouu van het noodgebourd wae het aanu,ezÍge klubhuisfonds geheel op-
gebruik t.
1ladÍsn,, io drm.vr diverEe aktiee, zoala.tornmelmarkt, stLckerverkoopr deelname
aan de Ègrote klubaktle{ en de uinst uit de exploltatie van het Ltjdelijke
klubhuis opnieuur een kLubhulEfonds gevermd.
Dlt fonde bedraagt momenteeL Í 36.000r-r
ldiJ verzoaken U beleefd of rrriJ voor s€n lanlng vla Urrr lnsta}]Íng Ín aanmerkinq
kunnen komen. : ,

Een gemeentegarantle kan uorden verkregene
Een lening via sen bank behoort uEI tot da mogelljkhedan, maar t.g.v. hat
huidlge hage tente tarÍaf uorden de lasten hiervan tamalljk hoog.
lde zouden daarna toekorstlge ganeraties leden naar onza mening met te hoge
laaten opschepen.
Bovendien zouden nlet maer dle zaken uit het exploltatiè overschot kunnen kor-
den verzorgd, die nu uel varzorgd kunnen ulorden.
Oa exploitatlebegrotÍngen, voor het Jaar 1980 en 1981 zijn bijqevoegd, alamada
het financieel verslag van het Jaar 1979.
Uit de exploitatiebagrotlrg ,ooi 1981, gebàoeerd op het niauu te bouu,en klub.
huls, Ufi3Xt dat rente en aflosaing voor een af te aluiten lening nlet meer
dan J '?.328r- mag badragen.
Oe opsomming van de bourrrkoaten ls ook blJgevoegd.
Hierbij kan ulorden vermeld dat urij uit het oogpunt van kostenbeapaning diveree
materialen aan ds aannemer aelf zullen toeleveren.
UoorflZ.200r- qan manuren zufl-en vla de vereniging qrorden inqebrachtt
uaalvan f 6.000r- vrijrrrilligerauerk is.
1iayens iE hat overzicht van dc mogelljke financiering toegevoegd, uaarbiJ
opgenerkt kan ulorden dat uriJ goede hoop hebbEn dat rrliJ via een bevrlende
etichting uit H,lJmegen €Bn donatla van 1[ I0.000r- zuIlen ontvangen.
gok ia Br ean aktie gastart r.raarbij onder leden en begunstigero ean rente-
Loze lEnl.ng Le ultgeeohrevBÍlr
ldiJ hopen daze renteloze fening ult ta boutrrsn tot f I8.0[30r-.
Voor nog meer informatie over onzts varenigirghebben rrliJ een introduktio-
boekJe toegevoegd.
trlocht U nog rnaer lnformatlas u,an§6n dan kunt U kontakt opnemen met da

volgende poroonent
Hr.5.C.Kersten, Tolhuls 13-09, lliJmegen tell 080-442628.

' (pennlnimeeEter urnd.voorzitter) vekantie t 2?-7-L980 t/m 15-8-1980.
Hr.K.olngelhoff, ldeezanhof 54-161 Nijmegen telr 088- 440515

( hoofaUastuurslid an voorzltter sektie honkbal.) vakr 9-8-198A {n 16-8-1980.
Hr.P.van $taverenr ToIhuiE 13-06r §iJmegen telr 080- 44763L

(epkretaris) vakanttel t/m 9-8-198U.

ldiJ hopen nadcr van U te-varneman, met vfiendaliJke 9roete6, teken ik,

hoogachtend,

5. C. Kergten.
[,fid r voor zlt Lat / penningmeester.
srv.dB HazenkamPt
Tolhuis 13-09t
6537 ltlR Nijmegen.



aov. DE HAZENKAí{P klubhuigbouru.

Ramino van Lnvesterinoakosten.
l. Aanneemsom bourrlbedriJf
2. Toe te leveren matErialent

- hang- en alultu,erk
- aanrachtbLpk
- aanÍtair en uaterleidlng materieal
- Ínechanieohe vEntilatie, C.U. inot.
- elektriechs LnEtallatic
- vloertegela
- uErf Bn consBrveringsmiddelen

S.0ivergen
- Arohltect
- aanEluLtingen Eae, ulater, elektr.
- aanleg bestrating
- Elektriache LnstaLletie
' arsEn rnbrens 

i:ï::i:ïlix3
c.v. inEtallatÍc

4. BiJkomenda ksstEn, toezicht,
honorarÍa, Envoorzlan

flnanciErl no nl.guybouu.

Klubhuia bouufonda
donatie
rantel-oze lening ( IooptiJd 10 Jaar )
eubsidie N.5.F.
inbreng eLgen roerk
nog te fÍnancÍeren

Í Boor-
2.2AOr-
3.000, -
5.000 r-
3.000r-
2.000 r -

800.-

-
Í 3.ooor-

500r-
1.580r-
1.200r-
3.0001*
1.000r-
2.000.-

-

Í 98.o00r-

I

16.goor-

12.200r-

9.000.-
f 136.0u0.-,-

r 36.Uoor-
10.000r-
r0.000,-
14.000, -
6.000r-

60.000.-
f 136.000.-v.._4
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s-v. DE HA;ZEI(I[I? l(luhhuis beheer.

I - Erploitatie begrotinq
2 - Elplottatis begroting

3 - fmfoftatJ.e ouarzicht

s]Jqugr

Drank en eetuaren
HulpmiddelEn ( plastic bekara e.d.)
Schoonmaakartlkelen
Inuantarie ( glasuark a.d. )
Ueraieringen
Huur gebouul
0nderhoud gebouu
Telefoon
Enargie, ulater, zuivarlngslaeten
[vluziekuergunnÍng
Contal.ner
Verzekering
0nroerand goed belastlng
Repreeentatie
DivErsen
Bijzondere klubhuis aktivÍteiten
trJinst, toe te voagon aan het

klubhuis bsutrlfonda
Afloesing renteloza Lening
Beschikbaar uootr rénte an aflossing

1980 gebaseerd op de eltuatia van I mei 1980.

1981 gebaseerd op BBn nieurrl klubhuis.
L979

I

IrIN§trEI

Unrlropen
Tomr uoorraad
lRcnte

. L.

, 45.600r-

?.

Í 50.000r-

3.

f 41.818r56
2.L46r?,4

ISroz

f 45.600.- f 50.000.- f 43.979.9L: 
-:::-

\fr

§y

Í 2A.520r-
l.o?or-

36-0r*
790r-
''95r-
2?§r-
280r-
35or-

l.8oor-
304r-
550r-
ll0r-
25r-

3.4I41-

1.657 )-

-f 31.370r-
l. loo r-, h00r_

B00r-
loor-

400 r-
2.7AOr-

4l.or-
600r-
300r-
4CIor-

3.000, -

I.000r-
7.32CI r -

Í 2?.?73r73
82? r 85
209,38

1.349 r 93
207,09
24O)-
269169
420, ?B

1.216,38
304,54
415r-
2I8,10

30r-
164, ?5

3.366,54

7.466, 15

f 45.600.- f 50.000.- f 43.979.9I4-



stichting \ryIDEC
Rijnstraat 28
I s-Gravenhage.
Tel. 070 ' 814641

Giro 3687938
Bank: HoLlandse Koopmansbank N.V.
Amsterdam, rek.nr. 63.50. 13.053

Wilt u in uw antwoord
vermelden: J.Kapper

De lleer S. C.Kersten
wnd . vobrz i t ter/penningmee s Ëer
van de sportvereniging De Hazenkamp
ToLhuis 13-09 ,
6537 MR Nijmegen.

Behandeld door: CII
Toestel: 's-Gravenhage, 19 augustus 1980

Geachte heer Kersten,

In antwoord op uw brief dd. 20 juli 1980 - ons antwoord
heeft door de vacanties wat langer dan normaal op zic_h
laten wachten - berichten wij u dat wij u helaas moeÈen
teLeursËe1Len.

De doelsteLLing van onze Stichting is niet een zodanige
dat daarin het door u gedane verzoek om u ten behoeve van
een te bouwen clubhuis een lening ad f.60.000r- tegen eenttpret.tig" rentepercentage Ëe verstrekken past.

Bíjgaand retourneren wij u het van u ontvangen introductie-
boekje 1979 - 1980 en de tekening van het te bouwen clubhuis.

Hoogachtend,

J.Kapper
secretaris / penningmeester

íeer. )

Brieven adresseren aan: Postbus 30501,2500 GM 's-Gravenhage


