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Nijmegen,

Aan: Directie [Iak e]-aarsk antoor,

tïijne Heren,

0m direct met de deur in
gymnastiek en turnen een
uerking inroepen.

huis te va11en, r.r.rij zoeken voor onze sectieeigen sportaccomodatie, uJaarvoor uij U mede_

turnsters de ,l e plaats bi j(in 1982 een 2e plaats).
een l_edental_ van rond de

Zouel- in 1981 al_s in 19BS behaaLden onzehet Nederlandse Kampioenschap voor teams
Bedoelde sektie van onze vereniging heeft
900 personen.

Bijgaand ontvangt u ons 'programma van ei.senrf uaarin op eenvoudigeuijze staat aangegeven LJaaraan de turnac"oroouti" zou moeten voldoen.
Zoars hi'erboven reeds gesteld, vragen urij urr-, medeuerking. Indien Uaanbod heef t van.ruimte, kunt u onze vraag daar tegenorJ, ="tt"n. rrli;zijn niet in de (financiële) gelegenheid met u een dienstverlenings-overeenkomst aan te gaan en U courtage te betar_en bij realisering vanonze uJensen' Bovendien kunnen ulij ook geen overeenkomst met U sluiten,gelet op rrvoor',aarden en tar'even van NVtr onder IrA art. 7rr, omdatuij zelf ook op zoek blijven naar een geschikte oplossing.
Gaarne vernemen r.r-,ij of u onze vraag naar ruimte nu reedstegenover een aanbod bij U in portefeui.l-le en zo niet ofuil-t onthouden voor een mogelijkheid op termi;n.

kunt zetten
U onze vraag

Binnen onze vereniging is onze
de heer B.S. Duin, Kerkpad J0,
(zaak 22.61.41).

kontaktpersoon voor deze aangelegenheid
6543 Xp Nijmegen, tel. privé 7?.60.Sg

de secretaris,
lvl. C. Boogert

bijlages programma van eisen
inzake turnaccomodatie

.-ttoesqcn tend,



Ptogramma van eisen inzake
turnaccomodati e. november 1 984

Ligging: binnen de grenzen van de gemeente Nijmgen, bij voorkeur
centraa] in Ni jmgen en in een rrkind-vriendel-i jkerr ui jk,
bereikbaar met openbaar vervoer.

tïi.nimum:

-6én kleedruimte t.b.v. cirea 25 personen.
-in de kl-eedruimte koud uater (aansl_uitinS).
-tuee toiLetten, bereikbaar één vanuit de k.r-eedruimte en é6n vanuit
de andere ruimte.

-turnruimte oppervl-akte 4OO n2 à 450 m2 met al-s
(aanloop) lengte van 30 meter (eventueel_ vanuit
de mogelijkheid tot aanbouul)

absol-ute eis een
een gang, eventueel_

Voorbeel_d:

bj.nnen de totale oppervlakte
moet een oppervlakt.e uan 12
x 12 vrij zijn van enig opsta-
kel, en tevens niet val_l_end
binnen de 30 meter z1ne.

-aan de vl-oer uordt geen speci-aIe
eisen gesteld, uel- dient de moge-
lijkheid tot het maken van een
(vaf)kui1 (circa 1! meLer diep)
aanuezig t,e zijn.
(niet overal, moet o. m. r,lel bi j
het einde van de 30 m z6ne).

-verurarming tot ci.rca 17 /1BoC.
-hoogte: voor een deel minimaaL s meter.

Boven minimum:

-tuee kLeedruimten .

-drie à vier toil-etten.
-badplaats, 4 douchekoppen
-turnruimte 30 x 2O nz.
-hoogte, gedeeltelijk 5à à
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(Z x Z), uarmuuater/gas toevoer.

6 meter.
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lJenseli.ikj

-vergaderruimte (voor circa 12 personen)
-bureauruimte, circa 4x4 meter.
-berqruimte.

met eventueel- een keuken(tje).

-fietsenberging (afsluitbaar).
-kantineruimLe/bar, eventueel in combinatie met vergaderruimte/keuken.

Ívloqefi.ikheden. oeloppeld aan bestaan=dE cvmzafen:

fl.igrgum: (tekening A)

Een gymzaal (van 21 x 12 meter) aan de kopkant uitbouuen met een
ruimte van 9 meter minimaal.
Deze ruimte met een opening van ej.rca 3 meter met elkaar verbinden,
(in tueede instantie kan gedacht ulotden aan het plaatsen van een
voutrttuand over de gehele lengte).
In de extra verkregen ruimLe dienen nogeJ-ijkheden te zijn voor het ma-
ken van (val)kuilen.

qoye! g.igiguga (tekenins e)

Een gymzaal aan de lengtekant zo uitbouuen dat minimaa.l- een extra
ruj.mte van circa 13 meter diep ontstaat.
De nu nog benodigde 5 meter voor de aanloop zou dan verkregen kunnen
u.lorden door een verbour.ling van de k.leedruimte.
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