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. -Í.),
Datum: 28 oktober 1)BJ

I.lijne heren,

Ten vervolge op ons schrijven dd 10 oktober j.1. en m.v.n. uw
brief dd 15 juli j.1. delen wij u mede, dat uw verzoek om a1s
omnisportverenig:ing een vertegenwoord.iging in de ledenraad van
de Nijmeegse Sportraad te verkrllgen nogmaals een onderwerp van
bespeking is geweest in een recentelijk gehouden bestuursver-
gadering.

Wij kunnen begrip opbrengen voor uw gedachte m.b.t. deze ver-
tegenwoordiging doch er is destijds gekozen voor vertegenwoor-
diging per tak van sport. Dit is vastgelegd en vastgesteld
in artikel 12 van de Statuten van de Nijmeegse Sportraad.
Yanwege dit artikel zien wij danook geen mogelijkheid. aan uw
verzoek te voldoen.
U kunt zich wel a1s lid per .W,!. opgeven.

Van deze gelegenheid maken wij gebruik u dank te zeggen voor
het -afschrift?- van uw brief dd 1l september j.1. betreffende
de gymnastiekzaal Reestraat alhier.
\,{ij begïijpen dat u hiervoor de nodige aktiviteiten hebt ontplooid
en hebben waardering voor de wijze waarop u dit bij de betrokken
en bevoegde instanties onder de aandacht hebt gebracht.
\.^Iij wensen u hierbij veel su.cces.

Het moet u duidelilk zijn dat wij hie-cin echter geen -beslissende-
stem hebben doch zull-en op voorkomende gelegenheden en op ge-
eigende wljze blijk 61even u visie terzeke tedelen en er mede te
sympathieseren.
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Mijne Heren,

onzeverenigirgisnoggeenlidvandeSportraad.Deredenhiervarris
het feit dat wij het liefst zeLf onze belargen in de ledenraad

behartigen.MetUishieroverreedsmeerderema,lengesproken.

Nu ook binrren de lederrraad de vertegenwoordiging via sporttalsrertegen-

woordigers opnieuw ter diskussie wordt gestel-d verzoeken wij u,

hargendedezedikussie,onzever€nigingalslidoptenemenconform
ons voorstel, eventueel a1s adspirarrt 1id'

Uw antwoord zien wlj met belargstellirg tegemoet'

Hoogachtend, -;u -
'- //

S.C. Kersten
perrningmeester.
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Onze ref.:

Datum: 2l fe'br. 1!86

ïn a":,nsl-uiting op een schrijrren dd 21 febr. 1pB6

rran de toelatingscormissi-e v3,n de }Tijmeegse Sport liaad-,

bericirt ik U dr,.t nen ermede i-nstemt iat U irls 0r.rnivei:enigi-ng
'in€ïev'oIg:e ert 6lid 2..i'an de statuten als licl word.t toege-1-a,ten.

i'Iie«loor krijgt U de mogelijkJreid éón vertegeniroorrdi-ger naxlens

Uw ve;:eniging als 1j-d- va:r de ledenrr'.ad. va-n Ce i{.S.ii. aan tG

viijzen. L]eze vr-r:teg;enr.^loordi3'er tre..dt da,n ol als representant
,/an d-e geliele .rereniging en ve:rteseor,loordigt derhalve de

Harzenlcamp voor e"IIe ta.khen van si:orten die deze .rereniging

beoefent.
n;,.a:: wi j nenen d.e"t U vier takJ<en van sport beoefent

zrjn r,rij zo vrrj Il de rekening van 4.x f ,10.* is f.40.--
hierbij in te s--]-uiten.

ilij zijn rrerheugd di.,t deze ze;.k t'rarts tot een goed.

einde is gebra,cht i:n rerl:.erren op Uw vol 1er med.cr'rerking.

Narrens he b nestuurr

A.Sch jÍpÉ,ïhu1rzen-
\sekreiaris. \1' 'r''. '\-z

\\JI:-''"
J:l
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Aan de ledenraadsleden van;

gymnastiek en turrren
badminton
honk- en softbal
korfbal

Nijmegen A, naart 1)86

L.S. ,

Met ingang van 2! febmari j.1. is onze vereniging aLs lid toegelaten
tot de Nijmeegse Sportraad met, voor de gehele vereniging, een eigen
ledenraadslid.
Ondergetekende zal deze taak voorlopÍg op zich nemen.

Het is niet de bedoeling dat hiermee verandering komt in de bestaande
horizontale overl"egvergaderingen waaraan onze vereniging a1 deelnam.
Wel verzoek ik U voortaan ook mij een (kopie) uitnodiging te sturen
voor deze vergaderingen. Aan de hand van de ag:enda punten zal ík sanen
met het betreffende sektiebestuur overleggen of ik de aang:ekondigde
vergarlering ook zal bijwonen.

Het sekretariaats adres van het hoofdbestuur en de sektie badminton
zijn onlangs gewijzigd. Voor de goede orde vermeld ik hierbij het
volledig adressenbes tand ;

sekretariaat hoofdbestuur S.C. Kersten, Tolhuis 11 09, 6Sll tW.
Nijmegen. Te1. 44 26 28

sekretariaat sektie gymnastiek en turnen P. Zandveld, Eikenlaan 6,
6584 BT Molenhoek. Tel. 58 47 52

sekretariaat sektÍe badminton J.M. Kersten, Lavendelstraat 19,
6641 BW Beuningen. Te1. 08897 - 4710

sekretariaat sektie honk- en softbal A. Wijshake, Weezenhof J1 06,
6Sle u',t Nijmegen. Te1 . 44 1O 6T

sekretariaat sektie korfbal A. Bunthof, Acaciastraat {0,
5521 NG Nijmegen. Tel. 22 51 45

Met vriendelijke groeten,

S.C. Kersten
sekretaris

0ntvangen d.d. Nu.rrmer

Ter info:matie q A H /c t/sR
Ter behandeling
Concept antwoord aan EB Antwoord vta ecktie ( kopie HB )
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6501 BD Nijnegen.

Nijmegen, { maart 1!86

1.s.,

In antwoord op Uw brief d.d. 24 feb:nrari j.1. deel ik U mee dat ondergetekende
voor 1!86 voor onze vereniging zal optreden als ledenraadslÍd.
0nze vereniging beschikt over een klubhuis aan de Winkelsteegseweg 208.
Uw wraag of hier ook een kantine is gevestigd beg?ijp ik niei.
Er wordt naar gestreefd een tweede, tijdelijk klubhuis te realiseren nabij
het, eveneens tijdelijk, korfbalveld in Lindenholt.

Middels het verslag: van de vergadering van 5 november 1)BJ verzoekt U om
een werkplan van de ledenraadsleden.
In ons geval komt dit natuurlijk volledig: overeen met het beleid van de
vereniging. Onze aandacht gaat vooral uit naar de volgende onderwerpen;

1 . Realisering turnhal Ploegstraat.
2. Realisering tijdelijk klubhuis Lindenholt.

J. Realisering tweede honkbalveld.

4. Herstel van de ledenafnane bij vooral gymnastiek en korfbal.
!. r' Sport overdag rr .

o. iiurizontaai overleg.

7. Gemeentelijk subsidiebeleid.

Ad.1. De afbouw sta6neert door het uitblijven van de bouwvergr:nning ( wordt
verwacht mei 1!86, aangewaagd september 1985 ) en antwoord op de
subsidieaeulvraag.
De mogelijkheden van gebruik zijn hierdoor beperkt tot de turrrgroepen,
hetgeen de exploitatie ongunstig beinvloedt.

4d.2. Een verzoek tot plaatsing van een tijdelijk klubhuis nabij het korfbal-
veld is tot nog toe onbeantvoord. Onlangs is een herinnering verstuurd,
hierop is echter ook nog geen bericht ontvangen.
0p I apriT De6 wordt het veld feestelijk geopend, alle leden hopen er
natuurlijk op dat het klubhuis er dan staat.
Sovendl-en dreigt door het lange uitblijven van een beslissing van de
gemeente een optie op een in goede staat verkerende bouwkeet verloren
te gaan.

Ad.J. Realisering van een tweede honkbalveld is inniddels noodzaak. Beide
verenigingen groeien nog steeds.
Het seizoen 1)86 wordt er door 16 teams gespeeld, we bengelen echt
met de benen buiten boord.
We zul1en er samen net Nisc 71 en de NSR naar moeten streven dat het
reeds genonen principe besluit tot uitbreiding in tijd niet wordt
verschoven t,5;.v. de reeds aangekondigde bezuinigingen.



Ad.5. Onze vereniging zet zíeh af tegen het huidige, zowel plaatselijke a1s
landelijke, beleid t.8.v. rtsport overdagrr.
Een veranderd rrrijetijds-patroon betekent dat de verenigingr zích
richtend op wrijetijdsbestedingr hierop moet inspelen.
Dit is niei nieuw, àuizenden mensen sporten overda6 ( outdoor- en
indoor tennis, sportschool aktiviteiten e.d.) en a} sinds tientallen
jaren.
Het moderne begrip 'rsport overdag:" heeft steeds het karakter van
expliciet zijnàe .roor-werklozen en mind.er draagkrachtigen (niet
exploitabele prijzen, geen lidmaatschap, niet betalen als men niet
komt). Hiermee dwingt men deze zaak steeds in een enigzins discrimi-

. nerend karakter.
Het komt kennelijk niet bij politici en bestuurders op dat b.v. een
bijstandsmoeder die de georganiseerde sport niet kan betalen dit liefst
niet openlijk zou wi1len toegeven en normaal gezellig samen met
buurvrouw of wriendin zou sporten, ongeacht of dit nu rs avonds of
overdaE is.
De verenigingen betrekken bij deze materie heeft echter nog een probleem.
Voorwaarde is steeds per keer betalen, geen lidnaatschap. Hierbij gaat
meneraanvoorbijdateen.@.gnietsartdersisdaneenverzame1ing
van leden die een zelfde doel nastreven, zonder leden is er in princiepe
ook geen vereniging.
Daarbij komt nog dat de sportbonden een steeds scherper kontributie-
beleid voeren en liefst kontributie ontvangen voor elke naam die maar
eréIens in de verenigingsadministratie voorkomt.
ne hoop dat de ongeorganiseerde sport ooit in aanraking kan worden
gebracht met de georganiseerde sport(bonden) waar boetes worden uitge-
deeld a1s men niet de juiste kousen draagt wordt de grond ingebctord bij
het lezen van rlit krantenartikel-.

GE'LDER.IANDM
?2-2-1986

DEN HAAG - Dries van .^r r .
Wijhe en Henri Ruitenberg DCIfOfSfng
hangt een schorsing boven r . a
het hoofd. Van \irijhe, de Ne- dfelgt vOOf
fl:ih1l""*tri'ffiï"?Ë, ï; ÓolÍ* Dries,wnnaar van qe reeKsi om oe
KNSB-beker van 1985,
maakÍen deel uit van Ren KNSB-marathonkalender
groep van tien licentiehou- stond" Het bestuur van het
ders, die woensdag deelnam gewest Gelderland heeft de
aan een wilde marathon zaak bii de schaatsbond aan-

Van \trrijhe en Ruitenberg hangrg gemaakt De tucht-
startten in de maratàon in commissie van de KNSB
Vaassen, die niet op de moet nu een uitspraak doen

Ook de sportraad die deze expirimenten ondersteunt zal moeten toegeven
dat zij middels haar statuten geen relatie aan kan gaan met de
ongeorganiseerde sporter.

Ad.6. Het horizontale overleg en vooral vertegenwoordiging vinden wij een
moeilijke zaak, voor ons is dit probleem nu echter opgelost.
Het overleg tussen de diverse verenigingen en sporttakvertegenwoordigers
zullen wij blijven bijwonen, we zullen hierin echter niet de motor
vormen.
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/ 4d.7. fn Uw jaarverslag 1985 geeft U aan dat veel verenigingen geen gebruik
maken van de gemeentelijke subsidieregeling, vooral door de ingewik-
kelde sanenstelling en de grote hoeveelheid werk en dat U daarom een
nieuwe concept subsidieregeling voorbereidt.
Uw geslotenheid hierover en het gezegde rt wacht maar af waar wij mee
komen rr stemt ons nj-et erg gerust.
Van het laatste voorstel tot wijziging hebben wij nog steeds een nare
smaak in de mond.

De regeling is ingewikkeld maar daamee is bereikt dat de subsidie
' niet alIeen wordt bepaald door het aantal jeugdleden maar vooral door

wat er op welke wijze voor de leden wordt 5yeorganiseerd.
Ook voor onze vereniging is het invullen veel werk, 50 à 50 bi"ilagen.
Dit is echter nog altijd een fraktie van het werk dat de sportbr:nden
ons laten verrichten en ook oucl papier ophalen kost tijd.
Wij hopen dat dit argument niet a1s exeuus wordt gebruikt om de subsirlie-
::eeeling zodanig te veranderen dat dit vermindering van de uitkerins
tot gevol"g heeft.

i-k hoon li hie::rnee voldoenrie te hebben ineeli.cht omtrent ons standcunt ert
vcoïnelrcn t.a.v. tip neest aktrreIe zaken.

M.:t vri endel i. ike a-ropten,

S .C " I{e-."sten
sekr:etarÍ s

ntvangen d.d. Nummer:
er informatie

Antwoord via sektie kopie HB )

Ter behandeli
oncept antwoord aan HB


