
Nijmegen, 26 maart 1984.

Nijmeegse Sportstichting,
Afd. Verhuur Sportaccomodaties,

t.a.v. de Heer L.A.J. van Heumen,

Passage Molenpoort 5,

6511 HS NIJMEGEN

Betreft: Afspraken tussen "De Hazenkampt' en "N.I.S.C. t71",
inzake het gebruik van de. honkbalaccomodatie in
heE Sportpark WinkelsEeeg, geldig vool 1984.

Geachte heer van lleumen,

Op 21 maart 1984 hebben, namens de beide besÈuren, de voorziEters
van bovengenoemde verenigingen de navolgende afspraken gemaakt over
het gebruik van de honkbalaecomodatie in het sportpark I.Iinkelsteeg
gedurende het jaar 1984:

1. Aantal teams.

De Hazenkamp zal met 8 teams en N.I.S.C. r71 rnet 1 Èeam
wedstrijden spelen.

2. Wedstrijden.

De kompetitiewedstrijden worden door de betrokken kompetitie-
leiders vastgesteld.
De Hazenkamp en N.I.S.C. 171 stellen in onderling overleg
vriendschappelijke wedstrijden vast.
Bij kompetitiewedstrijden van Hazenkanp I en N.I.S.C. 171

dient het speelveld - in principe - twee uur voor aanvang
van de wedstrijd beschikbaar te zijn voor deze teams.
De Sportstichting wordÈ verzocht toe te sÈaan, dat wanneer nodíg,
b.v. door heÈ uitlopen van een voorgaande wedsÈrijd, voor heÈ in-
gooien voor een wedstrijd gebruik wordt gemaakÈ van het aan het
honkbalveld grenzende verharde veld.

3.

N.I.S.C. t71 zaL haar trainingsavond houden op de donderdagavond
vanaf 18.30 uur. De slagkooi zal echÈer vanaf í9.30 uur voor
N.I.S.C. | 71 beschikbaar zíjn.
De Hazenkamp traint op de overige door-de-weekse avonden, en maakt
verder op donderdagavond gebruik van de slagkooi toÈ .l9.30 uur.
Voor slagtraining zal N.I.S.C. t71 op de maandagavond over de slag-
kooi beschikken.

4. Kostenverdeling .

a. De kosEen van jaarhuur van het veld en de kleedkrmers zullen
voor het jaar 1984 als volgt over de beide verenigingen worden
verdeeld:
82 7" te beÈalen door De Hazenkamp
18 7" te betalen door N.I.S.C. 171.

b. De kosten voor energie /onroerend goedbelasting zullen voor
het jaar 1984 als volgt worden verdeeld:
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8/9 deel te betalen door De Hazenkamp
1/9 dee]- te betalen door N.I.S.C. 171.

De Sportstichting wordt verzocht te bewerkstelligen, dat de
bovengenoemde kosten rechÈstreeks aan de beide verenigingen
voor hun aandeel in rekening worden gebracht.
Wanneer dit voor bepaalde kosEen op problemen stuit en één
der verenigingen de volledige rekening krijgt gepresenÈeerd,

. wordt de stichting verzocht dit expliciet te doen vermelden.
Beide verenigingen nenen op zich, in dat geval, haar aandeel
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving aan de ander
te betalen.

5. Schoonhouden kleedkamers, dug-outs en speelveld.
Beide verenigingen nemen op zich de kleedkamers, de dug-outs
en het speelveld na iedere trainings- en wedstrijdaktiviteit
weer in ordelijke staat te brengen, hetgeen voor de kleedkamers
o.m. betekent: droog uitvegen.
Tevens zullen beide verenigingen ervoor zorgen dat de kleedkamers
na gebruik deugdelijk worden afgesloten en de lichten gedoofd.

6. Algemeen.

De Sportstichting wordt verzocht te bevorderen dat a1le informatie/
mededelingen enz. betrekking hebbend op de honkbalaccomodatie
Winkelsteeg via correspondentie of anderszins ter kennis van beide
verenigingen wordt gebracht.

Met vriendelijke groeten,

ée
E.C. Schotborg
Steenbakker 1 1

6641 GK BEUNINGEN

VoorziÈter N.I.S.C.' 71.
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S.C. Kersten
Tolhuis 13-09
6537 }(R NIJMEGEN

Voorzitter Sportvereniging
De Hazenkamp.
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Y Nijmegen, 22,-:,\-1.1Í.i

Eesprekiul: i:ISC: de iiazet:lr;arrp on 21-l-t9Sa in iret klubhr,iis van rl,-. ii:-zenka,rp.

rlanrvezig: iir.Scho-ultorgriilSC en lir.Brion irISC-Sportra.ad, i,jevr..vi-,n ilal,
j-lr. C1 ves sen, i{:.Ca-s l,'1ei. jn, i-lazenkanlp honkba}, i]r.i(ers :en,
lia zenkalnp hr,, o i,l b.;s turrr_'.

1. Piivatiser:rng en oncjer.iroui _veld-klí.etf\a;lers.
Ie rnee3+!.r onrierhor:r:l -:wi:rkzaanrireden zijn rii tger,rrterd- doo:r, en op kost::n vanr de IrIi jneegse
§ro,:tstir:htint-: (i;.S.:r.). Wel is hier:bj-j gesteld,lat vel-e van die vrerkzaannl:ed.en nu víror
hei la.atst zijn verricht op kosterr van de lJ..S.S.r zo zal voortaan elke vemiste
Couchekop Í ,Or- gaail kos+,r.n.
Bij cie ii.S.S. is rlen veJl r:rr:ning dat wij erg bevoordr:eld worden t.o.v. a.ndere vel-d-

sport vereniginljen, de str:ekking v.;n cle aangetekencr.e brief was n.1. al clat a.l_l_es
binnen de buitenafrastering vorrr rekening van cie verenrgingen is.
Dit aangetekende sciirijven zou NISO niet ontvangen hebben, evena.ls een kontrakt.
li.S.:j. zal gev-raa-gd worden of deze korununikatiestoring soms voortkornt uit het feit
dat men de Hazenkarap zieii als hoofcihurirder en er zal gev-ra.agd worcien uitspra,ak te
doen of men Hazenkamp en l'iISC ziet a1s tnree iruurclers of als hoofd.- en ontlerhuuïcler.
2. Klubhuis.
lian Casteleijn st,elt dat in principe her klubhuis e1k week-end open is.
Alleen op tournooi dagen van )i-ISC, of a1s erdoor NISC zelf wordt verkocht, zaL het
klubhuis gesloten blijven.
1. H::.Schotborg vra.aÉ:'t gezamenlijk op te geven aan de bond welke dagen, die nu nog
open staan, het veld niet voor kompetitie gebruikt kan worden i.v.m. etgen aktiviteiter
Trudy van I{a1 zeglt Ca.t nog geen tournooí a6eni-a vasb staat.
Wel zijn 16-6 en 14-7 het veld niet beschikbaar ci.oor resp. school softbaltoumooi en
N.L iJU .

4. IIr.Brion vraagt de reiskostenomslag van de bond te kontroleren.
Sr noet volgens hem een negatief of positief resultaat uitkomen.

5" Vef:defing veldhuur.
UÍtgaande van het feit dat NISC niet de hele donderda6a,vond 2A/o van de trainings-
kapaciteit gebruikt, stelt Han Casteleijn voor de huur op deze manier te verdefen:
2qlí Nf SC en BCg6 Hazq,kampo
Volgens 1{r.Brion voncl de veldhuurverdeling plaats op basis van werkelí;k gebruik en
na enige discussie wordt afgesproken ook nu deze verdeling toe te passeno
l[ef wordt hierbij opgemerkt dat Hazenkamp jarenlang teveel heeft betaald,.
Verdeling NISC: 2/7 ,:-/a (f midCag per twee weken) = 01036

l/7"L/5Oavond) = o,ty3

OrUg (afgerond 1B)ó)

Hazenkaxtp 82)6,

le lastenverdellng van de overige kosten zoals energie, onroerendgoed.
onderhoucl e.d. naar het aantal teams, dus 1 : B.
1/e1 stelt hierbij de Hazenkanp dat wij zuflen streven naar uitbreiding
kapaciteit.
Iiiet duidelijk was hj-erbij ctat Han Casteleijn met deze verdeling uitging van al1een
gebruiil va-n NISC van de donderdagavond en dus niet meer op ma.anCag"
Na enirle diskussie, waarbij Schotborg meent Ce indruk te hebben dat I{azen<arnp NISC
"naar het ]even staatrr, woldt afgesproken dat NISC op maandag wel de slagkooi kan
gebruiken, maa,r dat dan de iïazenkamp rle slagkooi gebrui-kt op donderdag tot ]9.J0 u.
/À6. Brief naar ii.S.S. wordi opgesteld door NISC, wordt verstr.rurd naar Han Casteleijn
en ondertekend naJnens Hazenkamp dcor Simon Xe:..ten.

belasting,

van t::ainings-

notulist Simon Kersten


