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Beheer klubhuis srvrdp Hazenkamp.

Het voliedig beheen'en de exploitatie van het klubhuis is toevertrouurd

aan het bestuur van de sektie honk-softbal onder de volqende uooruaardenS

Deze voorulaarden komen onmiddelijk te vervallen ulanneer het beheer niet
meer onbezoldigd plaat,s virndt door leden van de verenj.ging.

Aehtergronden voor deze voorulaarden zijn:

1. Een gedeelte van het beginkapÍtaal is opgebracht, door leden van de gehele

vereniging.
2. Een groot gedeelte van het beginkapitaal is opgebracht uit exploitatie

van het tÍjdelijk klubhuis, u,aarvan de stichtingskosten in zijn geheel

ulerden gedragen door de vereniging, doch de exploitatie nagenoeg geheel

ulerd verzorgd door leden van de sektie honk-softbal.
3. Als tegenprestatie voot de onbezoldigde uerkzaamheden van leden van de

vereniging, voornamelijk uan de sektie honk-softbal, en Ín e1k geval
georganiseerd door het bestuur van deze sektie, uloeit de rsinsL uit de

klubhuis-Bxploitatie ook volledig naar deze sektÍe.
4. l'let klubhuis moet open staan voor leden en aktiuiteiten van de gehele

vereniging. Uoor onrendabele aktiviteiten dient een regeling qetroffen
te uorden, omdat anders het te kort van zotn aktiviteit ten laste komt van

de sektie honk-softbal.

Het stichtingsbedrag, ulaaïvan over een gedeelte rente en aflossing moet ulorden

voldaan, is in grote lijnen als volgt opgebourrldl

L.

2.

3.

HeL aan[riezige klubhuÍsfonds.

Ëen renteloze lening uaarvan in 10 jaar, eonodig 11 jaar, jaarlijks
10fi uordt afgelost door uitlotj-ng.
Een lening van de Stichting Levensmorgen uaarvan jaarlijks rente uordt vol-
daan en uJaarvan over 5 jaar overleg tussen het bestuur van de Stichting
het besLuur van de Hazenkamp zal plaats vinden over de u:ijze van aflossen.

Een leninS bij de Bondsspaarbank op annuïteitsbasis, L;aarover eens per

half jaar rente en aflossÍng moet u.rorden voldaan.

en

4.
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Vooruaarden en afspraken:

L. Het voJ"ledig beheer van het kluhhuisr alsmede het financiËIe beheer,
geschiedt onder verantuloordelijkheid van het bestuur van de sektie

honk-softbal.
2. Het financiËle beheer dient gescheiden te blijven van het financiëIe

beheer van de sektie honk-softba1. Uerrekenpasten tussen deze sektie
en het klubhuis dienen volgens dezelfde regels te uorden behandeld a1s

ook gebeurt met andere sekties. tlit het, financieel verslag dient duide-
lijk tot uitdrukking te komen uelk uinstbedrag uordt uitgekeerd aan de

sektie honk-softbalr
3. Het financieel beheer omuat de gehele exploitetie, voldoen van varQUn-

ningen erd., alsook de reserveringen uoor aflossing, rente en onderhoud.

4. Het bestuur van de sektie honk-softbal Ie;ít verantu,Bording af aan het

hoofdbestuur en Algemene Ledenvergadering over het geuoerde financieel
beheer volgens dezelfde regels ulelke volgens huishoudelijk regelement gel-
den voor de sekties.
5. Het aflossen van de lening bij de Eondsspaarbank urordt rechtstreeks vanuit

het financiële beheer van het klubhuis verzorgd.

6. Het uitloten van de renteLoze lening gebeurt onder verantu.roordelijkheid
van het hoofdbestuur, het af te lossen bedrag rrlordt jaarlijks in de

maand augustus gestort op de rekening van het hoofdbestuur.

?. Het uoldoen van rente en aflossing aan de Stichting Levensmorgen

gebeurt uia de financiËIe administratie van het hoofdbestuur.
8. [vlocht in 1986 de lening van de Stichting Levensmorgan uorden omqezet

in een sehenking i.neens, dan zal dit geheel ten goede komen aan het
klubhuis. fllocht deze lening tr:orden omqezet in een gehele of gedeeltelijke
schenking in de voxm van een jaarlijkse gehele of gedeeltelijke terug-
betaling van de betaalde aflossing, dan zal per uitbetaling tussen hoofd-
bestuur en honk-softbalbestuur overlegd uorden in hoeueme dit bedrag

noodzakelijkeruijs geheel of gedeeltelijk dient te uorden teruggestort
in het klubhuisbeheer, of voor een andere bestemming binnen de vereniqinq
kan uorden aangeu:end.

9. Het bestuur van de sektie honk-softbal draagt zorg voor alle noodzakelijke
uergunningen, uettelÍjke verplichtingen enz., alsmede dat er voldoende

vergunninghouders zijn.
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10. Er vanuit gaande dat het klubhuis door de gehete vereniging moet kunnen

ulorden gebruÍkt,, ziet het, bestuur van de sektie honk-softbal erop toe
dat aanvragen voor gebruik zoveel mogelijk uorden behandeld volqens de spel-
regel:ft uie het eerst komt, die het eerst maalt n.

Uooral aan ledenvergaderingen zal de hoogst nodige prioriteit, uiorden gegeven.

11. lj.oor niet kosten dekkende aktiviteiten zal door het honk-softbal bestuur,
in overleg met het hoofdbestuur en met overlegging van uoldoende achter-

grondqegevens, jaarlijks een rthuurbedragtr mogen korden vastgesteld voor deze

niet kosten dekkende aktiviteS"ten, aJ.smede de hoogte van de omzet uraaronder

een aktivit,eit als niet kosten dekkend kan uorden aanqemerkt.

6etekend juli 1981
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