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I SPONÏVEHENSGgNG
,DE ltnumn§§q&ffipue

NIJMEGEh!

ËUY Nijmegen,

GeachLe Heer f flevrouu,

In de maand Juli van dit jaar lrebben u.rij U middels Lrijgevoegde brief

verZocirt Urrr deelname aan de renteloZe lening voor ons klllbhuis-
bcruufonds te bevestiqen door storting van het door U toegererqdt; 1:e lt;rq.

Tot op heden mochten uij van U nog geen reaktie onLvarQ€or

IYlogelijk is deze brief, verzonden in vakantietijdr aan Uul aanrjachL ontsn.ip,i

of is deze in het geheel niet ontvangen.

Darhalve hebben uij nog een exempfaar van deze brief bijgevoegd.

Uan harte hopen r,lij dat U als nog zult deelnemen aan deze manier van

ondÉrsLBUning van onzÈ bouu,plannen.

B'rj voorbaat onze hartel'rjke dank.
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5.C. Kersten.
penningireester.
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. SPORTVEREN!GING
,oË t{AzEstKAlrPp

Nijrnegen, 21-?-1980.

L. S.1

Het is al u;ar geruima tijd geledan dat U zich berairl hebt verklaard
deel ts neman aan e6n ranteLozs lening t.b.v. het te beuuren klubhuls
nabij onze veldaccomodatia.
Da meeeten van U deden die toezegginE tijdens onze Jubileumuiering in
februarÉ l9?8.
Dat uiJ nu pas hiarop terug komen vardient uiteraard snige uitlag.
In fehruari 19?8 uas Juist door de ledenvsrgadering ean plan afgerrrezen
vanhiege de te hoge lasten.
0e genreenta boad ons ean houten noodgabouu aan dat dr:or eigen leden bi.i
ons uald rrrard geplaatst en ingericht en dat mochg bl-i.jven staan tot,

, eind 1980.
&lt gebouu had voor de vereniglng het grote voordeal dat ue m.i.vn 1978
al aen rikLubhuisr hadden en dat zodoende aen onschattlare hor:ueal.hnid nr".
uaring kon uorden opgedaan ln de axploltatieu zouraL rrlat bstreft nrankrach',i
als i.nkomsten.
Inmiddals ulerd aen nleuul plan ontuorpsn, dat achtar *ok van!",sge tr: hogu
bouusom opnieurrr moegt ulordan afgeulezen.
Een dards plan llgt nu tar tafel, ulaarln hat uensenp;*kket, is teruggeLrracht
tot hat uÍtersta minÍmum, uraardoor ook ds bouu.rkosten haalbaar u'erdaÉ.
Bouendien is er in dit plan rekan.tng gehouden met eerr behoorlijk groLe
inbrang van eigen ledenr
DÍt eigen urerk vertegenuoordlgda in de begroting van de aannether f 3.2"00fir*o
Hot ligt ín de bedoellng dat zo snel rnogellJk na da vakantie uiordt gestarè
mst da bouu, zodat het eigen rrrerk in de bJinterpariod.: kan uorden uÍtgevoorrlo
Erlovr het seizoen 1981 kan dan dit nieuue kl"ubhuis in gebruik uarden ge-
nomen.
Uan harta hopen uij dat U alsnog bereid bent een, meerders uiteraard nog
Ileuer, sobligatÍeI groot f 100r- a].s rentaloze lening te ui]1en toer;cegen
aan het klubhuisbourdfonds.
fle voorulaarden van deza rentaloza lening ziJnt
- De aflossing zal geschieden ln 10 gelijke Jaarlijksa ternrÍjnen door loting,

Oe aersta loting vindt plaats op l sept. IgBL, de }eatst,e uit,erlijk l sapÈ.l9gLo
- 0a veranlglng Ls bevoegd haar bstalingeverplichtinq maxÍmaal 1 Jaar op

ta schorten indian het eNploitat,ieoverschot van heL klubhuis onvoldoende is.
Xk usrzoek U beleefd het door U toegezegda bedrag voor L sept. L980 to
etorten op glronr. 90117? t.ftovo srurdB Haaenkampl Tolhu:!.s 13-09, illijmegen"
Zo spoedlg mogelljk na I sapt. 1980 zullen r*iJ U de door U bstaaldenobllgatie(s)" toesturen.
Uiteraard rekanen ulij op Uu medeuerking, tftu toezeggingen uaDsn een niat rrreg
te denken post ult onze bouurbagroting"
Bovendien hebben urij goede hoop datr nu de bourrrpJ.annen zo dafinitief zijn,
uiJ daza rentaLoze lening nog verdar kunnen uithouuran.
8iJ voorbaat onze hartelijke dank"

S. Co Kersten.
pennlngme es te r/ulnd. uoo rzi t te r.

NUMEGEN
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Geachte Heer/rlevrour,l,

llelleulear laler dan de D3doeLing ulas, ontv3ngt U hierbi j Uur

nschuldbekentenLstr van de renteloze lening tobrv. het klubhuis-
bour,lf clnds.

Druk^e, vcoral verenlginysLrsrlizaamheten, uraren hieru.n de ootzank.

ly'iJ aanken U van harte uocr Ur,r cieelname en meken gra':,E van de ge-
legenheid Eebruik U te Lniormeren over oe stand uiin zaken.

llomenreel is als renteloze laning een beërag ontvangen vën í 7.800r-t
een mooi resultr,at dat uij echter toch nog iels vercjer hopen uit te
bouuen.

Het fonds kon bcvendien onlr:nEs ncrE uorden rerhooEd ir,et een becraE
van + Í 2.008r- aIs opbrenEst van een, rcnd het bestaande klubhuist
georganiseerde ronrr,,elrr-rktr

Aan de bour,l v"'n he: klubhuis is lnmiCcels begonnan.

Fundatie en vl-or:r zijn gereed, alsmede een;edeelte van ce technische
uoo rzl enj.n!sn.

AIs het !r:Ë! oírs niet ie v:e1 parten speell za)- zei.t binnenkort u.ror-
den begonnen met de Eevels.

Nog st eds rekenen i.rij erop dat hec klubhuis in gebruik kan urocden
genoÍien Ífi.i.v. net, nieuue honk- en korfbalseizoen.

ïo6.v. de renteLoze lening kunnen uij U nog meecelen dat U steeds in
ken''is zult, r,lorden ;esteld uanr,icr een Lotin; ze1 plaats vincien.

U kunt hier oesger,lenst bij a'nuezig zijn en cian tevens uee! el:n§ oe
noCiEe kont.:k ten aanh.,lan.

OankenC voor Uur medeuer;lng teLen ik hierbij,

S. CrKers ten
panrringi,';eester s. v. de Hazenkanpr

hoogach'-;nd,
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