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NIJMEGEN, 12-9-1982

Aan Sportservice Gel-derland
Bureau sektie Sport Technisch Kader.

T.à.v. cie heel J. Theunissen

Arnhemsestraatueg 344
6881 NK VTLP

Geachte heer Theunissen,

In aansluiting op Uur teleloon gesprek met mijn vrouul d.d.'l 0 sepLember j.1.
ontvangt U hierbij;
Een concept arbeidsovereenkomst

Bijbehorende arbeidsvoorulaarden

Een kopie van onze brief aan C.R.['l . d.d.20 oktober'1 981

Een kopie van de aan ons gerichtte brief van C.R.[i. d.d. 23 november 1981

Een kopie van onze brief aan U gericht d.d. I maart 19A2.

Ik hoop U hiermee vol-doende te hebb:en geinformeerd.

Hopend op een spoedig antrrloord, teken ik

5.C. Kersten

Uoorzitter / penningmeester.
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onderwerp :Werkge 1e genheidsplan
kwartaire sector 1982

ons kenmerk:
gebouw/tst. :

DSpz/FAS/ 32t21
iI tst 3086
CRO nr. 217588
KP nr. 820301

Rijswijk, !! september 1982

Geacht Bestuur,

In het werkgeLegenheidspl-an is f 150 miljoen
voor u,erkgelegenheid in de kwartaire seetor.
Het aandeel van het MinisÈerie van Cultuur,
hierin bedraagt 455 arbeidsplaaÈsen.

(structureel) beschikbaar gesteld

Recreatie en Maatschappelijk Werk

ïn het kader van dit werkgelegenheidspLan wordt via uw Stichting de navoigende
STK-forrsaÈieplaats aangeboden :

r'Omnisportvereniging t'De Hazekamp" te Nijmegentt.

Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

i) Bovengenoemde formatieplaats dient door u bij het betreffende Gewestel-ijk
Arbeidsbureau geneld te worden.

- Bezetting van de plaats behoeft echter geen Ëoestemíng van het arbeidsbureau.Y- Er kan tegelijkertijd tot vrije werving worden overgegaan.

2) De sportvereniging is bovendien vrij genoemde formatiepl-aats in deeltijdfuncties
te splitsen.

3) ilet ministerie van CRM zal jaarl-ijks een bijdrage van 607. ía de salariskosten
van de STK-medewerker verlenen, voorzover het maximaal subsidiabel salaris,
overeenkooend met voLgnr. 20 uit de door nij gehanteerde saLaristabel (zLe

,/. bijlage !) niet overschreden wordt.
Voor Àe periode september 1982 tot en Eet 3l december 1984 zaL een eenmalige
toeslag op het subsidie worden verstrekt van 402 van de subsidiabele salaris-
kosten. In I985 zal een eenmalige toeslag van 2A7. van de subsidiabele salaris-
kosten op het te verlenen subsidie worden verstrekt.

B:llagen: div. 
_ Z -

icrrespondentie uitslr!itend rlchtën aan hei Ë,c's'iad:es, nlet vermeidi;1g van de daturn en hei kenmerk van deze brief,

Pcstadres: Postbus U06
2280 HK BtJSltiJK

ïei . i070) 94 33 93 I 94 9? 33

Bezoekadressen: -

BC : Sir W. Churchiiliaan 366

H = Sir W. Churchit iaan 362

M : Steenvoordelaan 370

N : J. C. v. Markenlaan 5.

Ds departementsgebrr\ryen be,rinden zich cp een aÍstand van c:rca 5 minuten lopen va. starkn R]lswiik
(--v



SPORTVERENIGING

''DE HAZE]IKATP"
NIJMEGEN

E=;7Y
ti^

1{ r, {t

Nijmegen, 20 december 1982.

Taakomschrijvinq 5'T.K. funlÍtionariE

Samenvattende punten uit de èfzonderlijke taakomschrijvingen zoals die door

de diverse sekties zijn opgesteld.
Uoordat de sakties hun taakomschrijvingen hebben geercakt, zijn er informatieve
geeprekken geueest tussen de aektie besturen en de STK funktionaris.
Hieruit kuamen nogal r,rat punten voort die gezamenlijk opgelost kunnen ulorden.

Daarnaast bestaan er natuurLijk voor elke sektie specifLek garichte probleÍtreoo

Algemene punten:

De Hazenkamp als omnivereniging dienL niet als los zand aan elkaar te hangan.

Flet onderstaande punten zou dit ta verbeteren zïjn.

1.1 Een -betere cotirdinatie v.tr,.b. het attent maken op de rnltOali]khlOen binnen

de andere sekties. Dlt kan door het uitdelen/toesturen van Ban slencil
met daarop gegevena over tak van sport, trainingen, contributie ete.

1.2 De STK funktionaris kan problemen bundelen, en mogelijk. ge2amelljk oplossen

leS.Contact met de Nijmeegse Sportstichting via 1 persoon b*',
I1I{fr In overleg met elkaar de akkornodatie zo rendabel mogelijkgebruiken
t;

lJp tnhuren van zalen/veJ.den na overleg, en via SïK funktionaris
1.6 Bijrrronen, aduiseren, informeren van sektie besturan. Dit kan gebeuren door

het bijuonen van Ëí14 èektie vergaderinggn. ! . ,'*+lf -Ft .q,-l-*r,t-{,= Lu nru,\bd,, s '-

Docrhetinste11anvanebnbege1a1dingseemmissie,d{enaÍnen8éóffi
, kunnen snefle beslissingen uorden genomen. Bousndien kan hU bïi

vinden hij deze commissie. Door ragelmatig kontakt kan ook

uitgeoafend op de aerkzaamheden.

De SïK funktlonaris kan aoo" *iai"r ,APxrderblad de versehillende sekties
en het hoofdbeetuur op de hoogte houden ,"" gre.g"§ aktiviteiten, uensen Bn

problemen. De copij kan uorden samongssteld uit gagevens van sektie-vergaderingen,
notulen' vakbladen ete. ïndien ulenselijk zou het blad uekeJ-ïjks kunnen verschijnenr
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Y Nijmegen,

vervolg taakomschrijving §.ï.K. funktÍonaris,

Kadag:

I U"t vinden van kader blijkt uoor de meeste sakties een groot probleem te zijn,

! ulerving viaide Hazenkamper :levert ureinig op.

De STK funktionaris kan hieraan meeuerken door:
2.1 in persoonlijke gesprekkan proberan kader te tsinnen, hen trachten te stimuleren
2.2 het vrijuilllg kader te ondersteunen, Dlt kan geschieden door:

- geven van informatie over de uarkzaamheden

attent maken op het volgen uan cursussen

- begeleiden, advisaren domrvr persoonliJke gesprekken

- verzorg@n van thema avonden

- informeren over informatiedagen, bijecholÍng etc,

- informatie uerzamelen ouer de kaderuet spacifiek urelzijn.

Uok hier zal de invulling per sektie verschillen. Toch moet getracht uordsn
ook nu h,eer zovgel mogelijk zaken ta bundelen. Dit kan alleen geschieden als ec

een goed en prettig overleg is tussen STK funktionaris en sektie besturen.
De mogelljke cursugsen dle gebundelt kunnan uorden zijn: A.Bo0r curaus

E.H.Br0r CUIAUS

Aktiviteiten:
Deze ziJn sterk sektia gebonden. Toch za1 ook nu urear qeprobeerd Boetan uorden

terarllle van de Leden zoveel mogelijk aktisiteiten te combineren.

0ndersteuning zal kunnen uorden veriecnd aan:

- opzetten van trainingskampen

- organisatie kampdagen

- de diverse jeugdcommissles/activiteitencommiesies bij de organisatie
uan de di.verse aktivitelten

- sponeorloop

- sterrenslao

- algemene demonstraties

- opzetten van scholentoernooLen
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Leid_inq_ geuen:

Direkt leidlng gevsn za1 voorlopig aJ.leen gebeuren bij de sektie gymnastiek.

Het leiding geven bij de andere aektias zal alleen dan plaats ulnden als
er eprake is van een nieuu op ta zetLan aktiviteit, een kortstondige cursus,
of een tijdelijke aktivlteit.
Het direkte leiding geuen dient rrrel afgeboursd te urorden naar 18 - 20 uur
per uleak. 0p dit moment uordt Br nog 26 uur Leiding gegeven.

\, 0verleg met de sektie gymnastiek moet nog plaats vj.nden ovar de uijze uraarop

dit zal gebeuren.

uitureidine qktiyt !gil-e_Br

Onderzoek in etellen naatr de mogelijkheid om de daguran uit te breiden.
Gedacht moet vooral uorden aan de volgende aktiviteÍten:
- tennis

- badminton ( huisurouuenkompetitie )

- trimuren

- cursuasen

Specif_ieke qenssn van de. sekties:
Sektie gymnastiek: - kaderbl.ad zo spoedig mogelljk uitbrengen \

- ondsrstauning bïj de volgende aktiuiteiten:
- vED. kamp. schappen

- driekamp springen

- kampdagen

- uiturisseling

- turninst,uiven

- Bamert§tellen van oefenstof programma en jaarpl.annlng

- creeëren van een hulp-leiders-systeem

NIJMEGEN

Y
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Ni.imegen,

echolen gebeuran'

oI"ënteren bïj

Sektie honkbatlsot$e-t :

urerving van nieur]re lsden. Dit kan via gaettrainingen op

0rganisatie van honkbal/softbal scholentoernooÍen'

inventariseren van mogelijkheden voor spelera om zich te

andere vereni-gingen, zoals het bijulonen van trainingen.

Seltig badminlon:

- het opzetten van esn jeugduur in zaal Elshofcollege

- Jeugdbegeleiding zoeken an opleiden

seElisl-e$Esl-:

- begeleiding jeugdcommissLe met da organieatorisehe aanpak

- strukturering korfbal. -'"

- oriËntaties opleidingsmogelijkheden

illet de sektis voetbal zijn nog geen gesPrekken gevoerd'

ïoch zou hat rdenselïjk zijn in de toekomst te gaan dEnken aan uitbreiding

van deze eektia. Dit za1 dan vooral moetan urorden gezocht in de uerving

van Jeugdspelers.



SPOBTVERENIGING

'IDE HAZE]IKAMP''
NIJMEGEN

I
Nijmegen,

uervolg taakomschrijvÍng S. T. K.

Schema funktie veranth,oordino:

funktionaris

hoofld
bestuur rrt\

sektie
gyrnnastiek

sektie
honkbal

leden

begeleí

eektie
badminton

sektie
korfbal

sektie
soetbal


