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Geacht Bestuur,

Met referte aan uw aanvraag voor een geldlening via ons kantoor Bondsspaarbank
Nijmegen, bestemd voor de bouw van een clubgebouw, kunnen wij u berichten,
dat wij in principe bereid zijn, een geldlen'ing te verstrekken tegen de
volgende voorwaarden:

Bedrag: f 70.000,--, zegge zeventigduizend gulden.
Looptijd: 25 jaar en Koers: 1,00%.
Ren[e: f0 l/2% per jaar.
AfT-oss'ing: f 1.400,-- per hal f Jaar.

STICHTING
GELDERS-UTFIECHTSE
SPAABBANK
Gevestigd te Wageningen

Het Bestuur van de Sportvereniging
"De Hazenkamp"
p/q .de heer S. C . Kersten ( penni ngmeester )
Tolhuis 13-09
6537 MR Nijmegen

Aangesloten spaarbanken :

Bondsspaarbank Bennekom
Bondsspaarbank Nilmegen
Nutsspaarbank Betuwe
Nutsspaarbank Gemeente Renkum
Nutsspaarbank Veenendaal e.o.
Nutsspaarbank Wageningen
Spaarbank voor Ede

Stationsstraat 3
6700 AH Wageningen
Postbus 332
TeleÍoon (08370) 1 9070
Postrekening 2901 31 I
Bankrekening 85.00.72.980

datum

14 juli 1980
uw kenmerk uw brieÍ

Betaaldata: nader overeen te komen.
ffite: tijdens de bouw kan over het niet opgenomen gedeelte een rente

worden vergoed op een bouwrekening van 9 712%.
Afsluitprovisie en bereidstellingsprovisie: zijn niet verschuldrlgd.
Akte: notarieel op te maken; notariskosten voor rekening van de yerenig'ing.
ffirheid: gemeentegarantie van de Gemeente Nijmegen.
B-mk- en -assurantiezaken: gedurende de loopti jd van de lening te concentreren

**,-.:r,;*!:,§:ii:il|Ë,ïnÏËÏ,flil5;rg.53[,lfl!]i,3ï,u,,..
ontvqngsten en eyentuele subsr'dies zullen worden
gel ei d.

Overige voorwaarden: De Algemene Voorwaarden van Geldlening van de Bondsspaarbanken
voorzover toepasselijk, welke h'ierbij gaan.

Gaarne hopen w'ij u van d,ienst te zijn geweest met deze offerte, welke geldig
is tot 15 september 1980 en mjts de akte b'innen 3 maanden na heden is gepasseerd.
l,rlii zullen het op prijs stellen vóór genoemde datum schriftel'ijk van u te
vernemen of u ermee akkoord gaat en dàor welke notaris de akte zal worden
geconci pi eerd.
Inmiddels verblijven wij,
hoogachtend,

STICHTING GELDERS.UTRECHTSE SPAARBANK

Drs. J.W. van Ommer€h, p.p.
kantoren te: Ede, Nijmegen, Wageningen, Amerongen, Bennekom, Dodewaard, Doorwerth, Groesbeek, Heelsum,

Heteren, LunteIen, Oosterbeek, Otterlo, Renkum, Rhenen, Veenendaal, Wekerom, Wijk bij Duurstede en Zetten,
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Nijmegen, 31 irugus tus 19tJ0

i\an het Colle;ge van B. l1l U.
Íïette rsularene
Stati onsue g

aldelinq FÍnanciën
toà.v. de heer P.Burgers.

SecrI P.v.Staveren
Tol-huis 1306
6537 tvl5 Nijnregen.

tïijne Heren,

De plannen uan onze vereniging
rnet de realj-sering van de bour,l
lJinkelsteeqseu,eq.

zijn, onr rnedio septemL:er dit jaar te starten
van Ben nÍeuu klubhuls op het sportcomplex

Voor dit plan is uurerzijds reeds een bouurvergunning verleend op 17 juli 1980.

Voor de financiering van de bouu van voornoemd klubhuis is het noodzakelijk
dat onze vereniging een lening aangaat. Deze lening, qroot Í 70.000r--,
za.L door ons ulorden aangegaan bij de Bondsspaarbank, Alhier. fen voorulaar-
de voor heb ver:kriJgen van de lening, uelke door de bank gesteld rrrordt, is
een gemeentegarantie van de Gemeenta Nijmegen.

1n verband hiernrede, verzoeken uij u vriBndelijk onze vereniging voor boven-
vermefde lening eËn gemÉentegarantie te verlenen.

Voor de goede orde geven
ulij da bout kosten zu1-Len

tigen middelen
renteloos voorschot
donati es
z e1f rLlerk z aamheid
lening

Indian u nog vertlere informatie rrlenst, zijn
beschikking te stellen.

In afurechting van een gunstige [reschikking,

rrrij u onderstaand een overzicht van de trlijze uraarop
fi nanci eren.

36.ooor--
1o.o00r--
10.000r--
1 0. 000, --
70.000.--

ï 1 36.000r--

ulj uiteraard trereid dezr: ter
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Stadhu is

Postbus 91 O5,

6500 HG Nijmegen
Telefoon OBO-227616
Toestel

Uw kenmeÍk Uw brief van

Onderwerp:

Garantie geldlenirrg sportvereniging
"Qe Hazenkamp"

GEMEENTE NIJMEGEN

Bestuur van de
Hazenkamp",
de heer P. van

Tolhuis 13-06,

6537 MS NI.]MEGEN.

Ons kenmerk

Afd. rr-A
Nr.: 13550/80

Het
ttDe

P/a

Sportvereniging

Staveren,

Datum,5 januari 1981

Hierbij delen wij U mede, dat het College van Gedeputeerde Staten van
Gelderland bij besluit van 18 decernber 1980, nr. B t3847/cf 241 zí)n
goedkeuring heeft gehecht aan het besruit van de Raad der gemeente
Nijmegen van 4 december 1980 inzake borgstelling voor de betaling van
rente* en aflossingsverprichtingen van een d.oor u aan te trekken
geldlening tot een bedrag van f 7O.000r= ten behoeve van de bouw van
een clubhuis op het sportcomplex WÍr:.lrelsteeE.
Een drj-etal gewaarmerkte exemplaren en een kopie van het raadsbesluit
voorzien van het bewijs van goed.keuring van Gedeputeerde Staten treft
U hierbij aan.
Voor de verdere afwikkeling van deze aangelegenheid is het noodzake-
rijk, dat door uw bestuur een verkraring wordt overgeregd., waarin u
zièh akkoord verklaart met de door de Raad gestelde voo:*raarden.
Deze verklaring zou als volgt kunnen luiden:
"Wij zijn in het bezit gesteld van een drietat gewaarmeïkte exenplaren
val het besluit van de Raad der gemeente Nijmegen van 4 deeember 1gBO,
afd. II-A, nr. 13550,/80 en wij verklaren bekend te zijn met de inhoud
van dit besluit. rn het bijzonder hebben wij kennis genomen van de
terzake van de borgstelring door de gemeente Nijmegen gestelde voor-
waarden, aan welke wij ons volledig zullen onderwerpen. Een door ons
bestuur ondertekend exemplaar van het gewaarmerkte raadsbesluit treft
U hierbij aan".

ft wij verzoeken u ons de bovenvermelde verklaring zo spoedig mogerijk
I te doen toekomen. Voor de goed.e orde brengen wij voorts onder t;w aan-
I dacht, dat wij gaarne te zijner tÍjd ter beoorderingï;;]j ontvangen
N 

de aarncieding van de voormelde geJ-dlen:lng en dg àesbetredfende gej-d-

I 
leninesovereenkomst. 
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Afd. ïr-A
Nr. 13550,/80

ONDERITIERP:

GarantÍe geldlening sportvereniging
"De Hazenkamp"

AAN

DE RÀAD

NrJME
DER GEMEENTE

GEN

De sportvereniging "De Hazenka[lprÍ r een grote vereniging van ruim
1000 leden, verdeeld over de afdelingen gymnastiek, badminton, voetbal,
volleybal en korfbal alsmede honk- en softJral, speelt sinds enkele jaren
met enkele afdelingen op het sportpark Ííinkelsteeg. Men heeft een tijdelijk
clubhuis in semi-permanente uitvoering in gebruik en wil nu een permanent
gebouti realiseren.
De bouwkosten van het onderhavige clubhuis bedragen f t36.000,--.
De betreffende bouwkosten zurren a1s volgt worden gefinancierd:
eigen middelen (clubhuisfonds)
renteloos voorschot
zel-fwerkzaamheid
donaties
geldlening

f 36.000,--
- 10.000,--
- 1 0. 000, --
- 10.000,--
- 70.000,--

i=ll!;!13:==
De vereniging heeft reeds een geldgever bereid gevonden de betreffende
geldlening te verstrekken onder de voorwaarde dat de gemeente de t1jdige
betaling van rente en aflossing garandeert.

Wij hebben ons er van overtuigd, dat de ujtde geldlening voortvloeiende
lasten binnen een sluitende exploitatie van het clubhuis kunnen worden
oPgevangen.

Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor de rente en afrossing te
garanderen van de door de sportvereniging ,'De Hazenkamp, te sruiten geld-
lening ten behoeve van de bouw van een clubhuis, een en ander conform
bi j gevoegd concept-besluit.
wij doen u dit voorstel overeenkomstig het eenstemmig advies van de commissieFinanciën, organisatie en pranning, waarvan 7 leden aanwezig waren.

Nijmegen, 6 november 1980 BURGEI4EESTER EN VíETHOUDERS VAN
NIJMEGEN,

F.J. Hermsen,

DE SECRETARIS,

§ .tl . Kul-n
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Afd. IT-A,
Nr. 13550/80

De Raad der gemeente N ÏJ M E G E N;

gezien het verzoek van de sportvereniging "De Hazenkamp" gevestigd te
Nijmegen tot het garanderen van de hoofdsom en de betaling van rente
en aflossing van een door een nog nader op te geven geldgever aan ge-
noemde vereniging te verstrekken geldlening, groot f 70.000,-- ten be-
hoeve van de bouw van een clt:bhuis op het sportcomplex I{inke}steeg;

gelet op het voorstel van Burgemeester en Víethouders d.d. 6 november L980'
Afd. II-A, nr. 13550/80;

gelet voorts op de artikelen 170 en 228 det gemeentewet;

BESLUIT:

met een door de sportvereniging "De Hazenkamp" op te geven geldgever een
overeenkomst aan te gaan, waarbij de gemeente Nijmegen, onder afstanddoening
van de voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing en van alle andere voor-
rechten en excepties bij de wet aan borgen toegekend of nog toe te kennen,
speciaal van de voorrechten, welke zij te harer bevrijding zou kunnen ont-
lenen aan de artikelen 1466, 1885 en 1BB7 van het Burgerlijk lrÍetboek - behoudens
het hierna onder punt 4 vermelde - zLctr borg stelt voor de richtige betaling
van de rente en aflossing voortvloeiende uit een door de vereniging te
sluiten geldlening, groot f 70.000r-- welke lening zal worden verstrekt
tegen een nog nader op te greven rentepercentage en aflossingstermijn.
De overeenkomst van borgtocht zal eerst in werking treden op het moment
dat Burgemeester en Wethouders de geldlening met de daaraan verbonden
voorwaarden hebben goedgekeurd. De overeenkomst van borgtocht wordt voorts
eerst aangegaan nadat de vereniging zich tegenover de gemeente heeft
verbonden de onderstaande vooníaardèn, ondeï verbeurte van een boete
van f 1C.000r-- p€r overtredingr Ílè te komen.

Beslissingen van het verenigingsbestuur, die een wijziging in de nu voor-
gelegde plannen en in de kostenramingen tot gevolg hebben, dienen voor-dat
tot realisering wordt overgegaan, aan Burgemeester en Wethouders ter
goedkeuring te worden voorgelegd.

De opbrengst der lening mag uitsluitend worden aangewend voor bovenqenoemd
doel.

3. Zolang de voormelde lenj-ng of de schuld bedoeld onder 4 niet ten volle
is afgelost, is aan de voorafgaande goedkeuring van Burgemeester en
Wethouders onderworpen :

a. de verandering van de bestemming van de aan de vereniging toebeho.rende
onroerende eigendomÍnen;

b. het vervreemden van onroerende zaken, de vereniEing toebehorende;
c. het aangiaan van geldleningen of borgtochten door de vereniging;
d. het bedrag van de vervangingswaarde, v/aarvoor de eigendommen van de

vereniging tegen brandschade moeten ziin verzekerd;
e. de begroting van lasten en baten en van buitengewone uitgaven en ont-

vangsten voor het komende exploitatie-jaar, welke daartoe jaarlijks
vóór 15 september bij Burgemeester en !{ethouders moet worden ingediend.

)
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Zonder dat afstand wordt gedaan van de rechten de borg toegekend in de
artikelerr 1876 en 1877 van het Burgerlijk !,Ietboek blijft aI hetgeen door
de gemeente terzake van de verleende garantie mocht worden betaald, als
schuld op de verenigi-ng rusten.
Over een niet afgelost gedeelte van de schuld zal jaarlijks op 31 december
rente worden lcijgeschreven, berekend naar het percentage dat een 3 % Groot-
boekkapitaal op de eerste beursdag van het kalenderjaar afwerpt.

De jaarstukken van de vereniging moeten binnen 3 maanden na afloop van
het bbekjaar Ler goedkeuring aan Burgemeester en $Iethouders worden aan-
geboden. De cijfers hiervan moeten zijn deugdelijk verklaard door een
boekhoudkundÍge, dÍe geen lid mag zljn van enig bestuur van de vereniging.
De aanwijzing van deze boekhoudkundj-ge moet door Burgemeester en Víethouders
worden goegekeurd.

Aan een door Burgemeester en !'Iethouders aan te wijzen ambtenaar wordt het
recht verleend. te alIen tijde inzage te nemen van de boekhouding en de
daarop betrekking hebbende bescheiden; hem moeten alle inlichtingen
worden verstrekt, die hij in verband met het gevoerde beheer en de
boekhouding mocht verlangen.

fndien de gemeente door de geldgever, krachters de overeenkomst van borg-
tocht, wordt aangesproken voor de betaling van de rente en/of aflossing
voortvloeiende uit de aan de vereniging verstrekte geldlening, kan de
gemeente Nijmegen als eigenaresse volledig vrij beschikken over het
clubhuis nabij de sportvelden op het sportcomplex WinkelsteeE.

6.
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Aldus besloten door de Raad der gemeente
NÍjmegen in zijn openbare vergaderi-ng van
4 december 1980

DE VOOMÏTTER,

I. J" IIERMSËN

DE SECRETARIS,

S. P, K{JIId
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D. W. ACKERMAN
H. J. DE JAGER

NOTARiSSEN

Tel. 080 -226266

6-111NV Nijmegen, 12 februari 1981.
Oranjesingel 18

Poscbus 1146

6J01 BC Nijmegen

Parkeerterrein achterzijde via inrit Oranjesingel

De weledele heer P. van Staveren,
Tolhuis 13-06,
NÏJMEGEN.

ReÍ.: Mr. Heynen/PP
toestel L7.

Betreft: geldlening t.b.v. de Stichting Gelders-Utrechtse
Spaarbank en t.1.v. de Sportverenj-ging "Hazenkamp".

Weledele heer,

Conform afspraak doe ik U bijgaand toekomen de volmacht.
ïk moge U verzoeken deze te ondertekenen en vervolgens aan mij
te retourneren.
Voorts ontvang ik nog glaarne van U het tweede blad van het be-
sluit van de Raad van de gemeente NÍjmegen, betreffende de ge-
meentegarantie, alsmede een uittreksel uit de notulen van de
Algemene Ledenvergadering, waaruit de goedkeuring van deze ver-
gadering tot het aangiaan van deze lening conform artikel f5 van
de statuten, blijkt.
De betreffende stukken van U tegemoetziende, teken ik,

hoogachtend,

POSTREKENING No. 924220 Amro bank 45.31.02.689 Ned. Midd. Bank 68.12.60718

Bankrera,ies,e Nijmegen: ï:l*:x:Ï"- 
":r1;;.tr?,;i\i, 

Ë1.o3ï*o 
"triz:.\ï.Li)

Àlg. Bank Ned. 53.71.17.709 Ned. Crecl. Bank 23.12.11.325 Slavenburg's Bank 64.45.65.772



SPORTVERENIGING
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NIJMEGEN
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Nijmegen, t6 feb*l*r, ïgg.l

&an de Upl.edstr E t{eren
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H*J*d* §ager
i&terL*san
S*arJaelqgei, 18
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Ref.l tfr* achrÍ.Jvan ddr 13*I*198ï

f{tJna ttoreRp

Ingeai.otan ontvangt u da dcon ai,J ondertakErde volmesht rataur*

Trusn* cntuangt u bíJgaard een kop"la yan het se*tutr,t ven da fi*ad
usn da semeeats illJmegaq alsmade ann hopla ven do rpËul,en uaa
de algeme*e lsdenv*rgadard,ns uaft otl=o ustrËnlgl*gp bstrsfferda dqgemautogsrantl,e ep de degr ofia aen te gena ienl,ng.

sertrour*alde u hlarmede v*n dlenat te asJn go*ea*$ verhx!,Jv**
u{Jr

hoag*e1Xs6,

FruaÍt §tavsren
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VOLMACHT.

De ondergeteken4e:
PIETER VAN STÀVEREN, scheepsbourhkundige, wonende te
Nijmegen, Tolhuis 13-06r ten deze handelende Ín zijn
hoedanigheÍd van secretaris van de te Nljmegen geve§-
tigde vereniging: Sportvereniging "DE HAZEIIKAMPT',

verklaart bij deze volmacht te geven aans

Sï}4ON CORNELIS KERSTEN, technisch hoofdambtenaar, wÖnen-
d.e te Nijmegen, Tolhuis 13-09,
specl-aal om namens hem, ondergetekende te ver-
=àtrijnen bij de akte van geldÍening ten behoeve van Ce
stichting : §TICHTING GELDERS-UTRECHTSE SPAÀRBAI{K d ge\res*
tigd te lVageningen en ten laste van voormelde verenígJ.nga
Sportvereniging "De Hazenkamp", 

,

wéIt e vereniglng bij deze akte ter leen ontvangt. en eÍett
mitsdj-en schuldig verklaart een som van ZEVEIUTÏG DIJÏUENE
GULDEN ( f 70 " 000,--) waarbi) zíl zích' verbl-ndt om oníer
de hoofdsom der lening of het restant daarvan een ren,Le
te verqoeden van ltt per jaar, teiwijl de aflossàng diLent,
te geschieden op basis van halfjaarlljkse annuï.beÍLen
van t
zulks onder garantle van de gemeente NÍjmegen;

om voorts toe te stemmen ln alle door de schtlldeíseres'
te stellen voorwaarden, de benodigde akten en stukken
te doen opmaken, t€ verlijden en te tekenert en verder
aI datgene te verrichten, hetgeen de gevolrnaehtigde raàd*
zaam zal oordelen, een.en ander meL de rnachtt. 'u"an Substi*
tuti-e.

Getekend,

ol.d" t5-q- - {rBt



D. W. ACKERMAN
H. J. DE JAGER

NOTARISSEN

Tel. 080 -226266

ReÍ.:HJdeJ/H
hvr

POSTREKENING No. 924220

Bankrelaties te Nljmegen:

AIg. Bank Ned. 53.71.17.709

6511NV Nijmegen,

Oranjesingel 18

6 maart 1981.

Postbus 1146

6J01BC Nijmegen

Parkeerterrein achterzijde via inrir Oranjesingel

Sportvereniging "De Hazenkamp"

p/a TolhuÍs I3-09
NÏJMEGEN

Mijne Heren,

Bijgaand zend ik U een afschrift van de akte
van geldlening ten behoeve van de Stichting
Gelders-Utrechtse Spaarbank ën ten laste van
Uw sportvereniging, zomede de nota van kosten.

Beleefd moge ik U verzoeken het bedrag ad
f 380r-- zo spoedig mogelijk aan mij over
te maken.

Amro bank
Bondsspaarbank
v. Lanschot
Ned. Cred. Bank

45.3r.02.689
93.22.35.t07
22.59.00.734
23.12.11.325

Ned. Midd. Bank 68.12.60.718
Paribrs 63.39.32.175
Rabo-Bank 13.78.07.627
Slavenburg's Bank 64.45.65.772

achtend,


