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Geacht College,

Reeds lange tijd staat boven aan ons verlanglijstje het realiseren v€m een
turnakkommodatie ten behoeve van de leden van onze turn- en gJznnastiek sektie,
maar waar vereniginen uit de stad en regio ook een dankbaar gebruik van zu11en
maken.
In 19Bl hebben wij U hierover reeds bericht, maar zoals zo vaak, plannen moeten
rijpen. Wij menen nu zover te zijn, dat we onze plannen konkreet gestalte kun-
nen gaar geven en vragen daarvoor lTw medewerki-ng.
Wij stellen voorop dat onze vraag om Uw medewerking niet een rrraag betekent
naar een financiëIe tegemoetkoming.
Wij dienen onze plannen zelf te betalen.
Uw medewerking ligt meer in rle voorwaardenscheppende sfeer, waarvoor wij
Nijnegen een méérwaarde geven in de vorrn van een turnakkommodatie waarvan in
het land nauwelijks voorbeelden zijn.

De motivering waarom wij willen komen tot een turnakkommodatie j-s tweeledig en
wel, in willekeurige volgorde:

I. Tumen is meer dan gymnastiek; maar ook het huidige gynnastiek ondergaat,
onder druk van opgaande sportprestaties en onder evaluatie van de sport,
een ontwikkeling waarbij de traditionele gSrmnastiekinstallaties en hulp-
rniddelen ontoereikend zijn als ondersteuning, of, met andere woorden,
de inri-chting van de gymzalen en de afmeteingen ervar zijn onvoldoende
om én turnen én gyrnnastiek zonder grote risidors van blessures te kunnen

bedrij ven.
2. Het turnen van de Hazenkarnp staat landelijk gezien op een hoog p1an, wij'

werden in de voorafga.ande jaren 2 x Nederlands kampioen en behaalden
een 2e en le plaats. In 1984 ontvi.ngen wij van het gemeentebestuur de
sportprijs van de stad Nljmegen.
Ook van Uw kant is er dus de hooggewaardeerde erkenning.
A1s wij op verantwoorde wijze de turnsport op een goed niveau wi11en
handhaven en bovendien aantrekkelijk willen maken voor jeugdigen, dan
is een aangepaste akkommodatie zonder meer noodzakelijk, nog afgezien
van de mogelijkheid de turrrsport op internationaal peil te brengen.

Wij wi1len de sport veiliger maken met aangepaste sportechnische mogelijkheden.
Ons ledenbestand ( t.lOO in totaal, 900 turn- en g)rnnastiekleden ) woont over
de gehele stad verspreid. Het ligt niet in onze bedoeling à1 onze aktiviteiten
te konsentreren in de ene akkommodatie. Dat is roostertechnisch niet nogelijk,
maat gaat ook in tegen ons beleid van een wijksgewijze aanpak.
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Hieronder zul-len wij de verschillende aspekten van het plan verwoorden, zLi
het kort samengevat of alleen maar aangetipt, omdat een nadere uitwerking met
U of derden dit noodzakelijk maakt.

A. Technische _aspekten

lIij menen dat realisatie van de tumakkommodatie in relatie met een bestaaÍrde
gymzaa.l door middel van een aanbouw de beste oplossing is, en wel zodanig dat:

1. de schoolaktiviteiten in de gymzaal gelroon door kunnen blijven gaall
2. de gy'mzaal plus aanbouv, samen de feitelijk beoogde turnakkomnodatie vormeno

De rfaanbouwt' bestaat uit twee delen:
1. ruimte voor oefentoestellen ( net valkuilen en d.ergelijke )
2. ruimte voor vrije oefenvloer.

In hoeverre deze twee delen eplijktijdig of voltijdig (Xunnen) worden gerealiseerd,
hangt voornamelijk af van de financlële middelen. I{oe het e.e.a. technisch gerea-
Iiseerd zou kunnen worden ziet U op bijgaande schetstekening ( plaatsing van de
toeste.l-Len is nog willekeurig ).
B. Juridische aspekten van de bouw

Medewerking van het betreffende schoolbestuur zal noodzakelijk zijn.
Regelingen met betrekking tot het recht van opstal enfof eigendonsrecht of een
andere juridische konstruktie zu11en met het gemeentebestuur moeten worden ge-
troffen.

C.Finaneiering

Een grove indikatie geeft aan bouwkosten
aankleding vrije oefenvloer
overige kosten

Hiervan bedraagt de ruimte en aankleding
van de wrije oefenvl-oer

kosten 1e fase

eigen financieringsmiddel en :

Í 2L5.000r-
40.0oor-
20.000r-

f 275.000r-

- 100.000r-

f 175.000r-

toto/lottogelden Í r0.00or-
eigen middelen akties - 15.000r- 45.000r-

f 1r0.000r-

ne exploitatie van de vereniging kan de financieringslasten dragen van een
lening rond f 1r0.000r-.

Fase 1 ( bou, deel ruimte oefentoestellen ) tr", wat de financiering betreft
zonder meex d.oorgaan, indien voor de lening een borgstelling gerealiseerd Bart
worden.
gns inziens Ís, mede gezien de juridische aspekten van de bouw, een 100/o borg-
stelling van de gerneente noodzakelijlri, de eerste fase kan met een bo=gstelling
bi j wij ze van spreken morgen a1 starten. !íanneer wij niet op korte te:mijn in
staat zijn de resterende f 100,000r- voor de tweede fase op tafel te krijgen,
wordt deàe uitgesteld ( vijf jaren?), hoe jamner wij het ook vÍnden.
Yanuit d.e exploitatie is het bedrag van Í 100.000r- niet te financieren naast
d.e Í IJQ.OOO'- welke over een periode van 20 Jaar kan worden afgelost.



D.Erploitatie

De exploitatie van de rraanbouwtt moet bekeken worden saJnen met die van
Edn van de rnogel-ijke modellen geeft, nader uitgewerkt, het volgende:

Intiien een vast huurkontrakt met de gemeente voor het gymzaaldeelrmet
onderhuur wordt gesloten, is de volgen<le exploitatieopzet mogelijk:

kosten huurkontrakt gemeente ( basis {J weken, 18 uur per week
à Í ltrgo (huidige pri;s) f
elektra, verwarrning, onderhoud rtaanbouwrr

financieringslasten, 9% vast ( Geta.Utrechtse Spaarbank)
20 jaar annulteit, geen afsluitprovisie, eigen notaris

dekking van kosten:
huidige huurkosten Reestraat f 18.000r-
idem Elshof College en Heidebloemstr. - 5.000r-
uren elders 2.000r-

f 25.OOOr-

verhuur gehele akkommodatie aan derden
(onderhuur) 7 uur per week à f 2Br-
(Papendal kost Í 45r-)

De exploÍtatie is derhalve sluitend.

In deze opstelling zijn wij ervan uitgegaan, dat de grondprijs
tarief in erfpacht of onder andere juridisehe titel in gebruik

de gymzaal.

recht van

11.Ooor-
8.000r-

Í 19.000r-

- 14.500r-

f 11.500'-

- 25.OOOr-

Í 8.500r-

- 8..500r-

{==:9!-
tegen een socj-aal
wordt gegeven.

D. Plaats

Uiteraard dient de akkommodatie binnen de grenzen va.n de gemeente Nijmegen
te liggen, goed bereikbaar met openbaar vervoer, bij voorker:r in een wijk waar
nu reeds aktiviteiten van de vereniging in voldoende mate aanwezig zLjn.
Mede gelet ook op de bestemmingsplannen, heeft de gynrzaal in de Marie Curie-
straat onze voorkeu-r.

Wij zijn ons bewust dat we met het bovenstaande wellicht niet a1le aspekten
hebben aangegeven.
Wij menen dan ook dat een gesprek met U op korte temijn een en ander zou kunnen
verduidelijken en mogelijk de start kan zijn tot realisatie va;n onze plannen.
Plannen, eenvoudig van opzet en in fasen uit te voeren.
De te bespreken pr:nten zijn samenvattend: 1. keuze zaal

2. goedkeuring B.&.1í.
J. borgstelling
4. redelijke huurovereenkomst

-1-



In de a^arrhef hebben wij geschreyen, dat onze plannen góén financiële last
voor de gemeente betekenen.
iI gaat huurpenningen innen, welke U tot nu toe niet hebt ontvangen.

Cmdat wij de nieuwe turnakko:rr-'nodatie uiteraard gaarne aIs ons home willen
beschouwen, zullen d.e huidige huurders van de gltnzaal na een overbruggings-
periode of opzegtermijn, gebruik gaan maken van een andere gymzaal.
liij verwachten dat dit niet op onoverkomelijke moeilijkheden zal stuiten,
terwijl de schoolaktiviteiten normaaL door kuntien gaan.

Wij hopen spoedig van U een positieve reaktie te vernemen.

I'let vriendeli jke groeten, tekenen wij 
'

hoogachtend,

J.i/.SchöIs
voorzitter s.v.de Hazenkarnp

M.C.Boogert
sekretaris s.v.de Hazenkamp

sekretariaatsadres:
Prins Ber:rhardstraat 4L
6521 AD Nijmegen
te1: 080-2?-7866

Bi jlage : schetstekening
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