
SPORTVERENIGING
,DE HAZE]IKAMP''

Gesprek met wethouder Aalbers d.d. 22-8-1-981

Aanwezig: Wethouder Aalbers
Hr.tr'ikkert, dienst Educatie en Welzijn
I{r.nuin, Hr.Zegers en Hr.Kersten (notuli.st)

De p1-annen t.a.v. de turnakkomrnodatie worden door Hr.Duin uiteengezet, waarbij
is aangehaald:

- huur van een gedeelte van All-pa, Muntweg

- huurovereenkomst van 10 jaar

- onze brief van mei 1985 met exploitatie orrerzicht en begroting

- v-rijval van huur elders

- verhuur aan derden zoals: hoogsprir:gen, schoonspringen, rolschaatsen,
re gi-onal e turtrtrainingen

de akkonmodatie voldoet aan de te stellen eisen zoals i-nrichting, afmeting e.d.

Ie begroting, gebaseerd op inrichting, toeste-L1en, valkuilrrrije oefening v1oer,
spiegels e.d. bedraagt ruim Í J00.000r-.
Hr.Duin stelt voor hiervan 1 ton te verdienen net eigen werkzaamheden, 1 ton
hypothecair te lenen en 1 ton van de gerneente.
Bovendien wordt een gefaseerde aanpak overhlogen.
Wethouder Aalbers vindt het problematiek dat het geen eigendon is, garanties t.a.v.
rie terrnijn waarop een dergelijke investering verantwood is, is een eerste noodzaak.
Hij schetst de gerneente filosofie waarbij de gemeente bouwt en vethuurt.
Ondergetekende stelt hierbij dat wij sinds voorjaar 198] in goed overleg met de
gemeente hebben gezocht naar een oplossing, maar deze niet hebben gevonden.
Hr.Fikkert brengt hierbij tevens naar voren dat indertijd de gedachte bestond
dat gymzalen minder bezet zouden worden, het omgekeerde is echter het geva1.
Wethoud.er Àalbers vraagt zích af of voor een dergelijk kleine groep sporters
zulke grote bedragen van de gemeente kunnen worden gevraagd.
Hierbij wordt toegelicht dat het nj,et alleen gaat om een relatief kleine groep
topsporters, maar ook om een redelijk grote groep gyrnnastiek jeugd en de ervan-
uitgaande wervende kracht.
Bovendien staat voor de topsporters zelf het aspect van de veiligheid hoog in het

. vàandel.

s.v.de Hazenkamp za,L zo spoedig mogelijk een subsidieaanvraag indienenrvergezeld van

- begroting'varr de bouvikosten en investeringen

- exploitatie begroting

- voorwaarden huurkontrakt
De behandelingsterrnijn bedraagt minimaaL ) à 10 weken.
I{et reeds starten van de uitvoering heeft 51een invloed op het bes}uit van 3 & W.

notulist

S.C.Kersten

NIJMEGEN

ÉUY



TURNAKKOMODATTE S.V. I'DE HAZENKAMPII, PLOEGSTRAAT 4, NIJ}'4EGEN.

Inves terings begro ting

1 . bouwkundige kosten incl. installatie
(voor specificalie zie bl.2)
materiaal- f
l"oon
onderaanneming

+

opslagen winst risico '10%

f
onvoorzien

totaal post 1 f
2. Lerreinwerkzaamheden, opruiming

3. fietsenstalli-ng, afsluitbaar
4. brandweervoorziening, noodverlichting

5. aanslui-lkosten gas, water, elektra' PTT

6. inrichting:
vu11i.ng valkui] 26 m3 à 1 0Oo / 15.600
vri-je oefeningvloer 144 n2 40.000
overige inrichting, toesteflen
voor' zover niet aanwezig, lnc1.
sniocelq 12.000

7. bijkomencie kosten, construkteur, archilec-
f,en honorarium, legeskosten, lichtdrukken
en overige koslen (B% van Posl 1)

f
8 . orn:et-belasting '19%

n.614
1 3.370

i 00.690

137 .670
13.767

151.437
8.563

1 60.000

5. 000

1 2 .000

2.540

5 .000

b/.buu

r a O^^
t a .9uu

264.900
q^ 1?1

f 3i5.231
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TURNAKKOMODATIE S.V Í'DE HAZENKAMPtT, PLOEGSTRAAT 4, Nl jmegen -2-

speciflkatie bouwkundige kosten incl ins tallalles

hoeveel-h. uren mat I aal- loon onderaann.
uren posten

kleeCkamers
staafkonstruktie incl. montage
leuningen, bordessen, trappen 50 m

trappen, hardhouL 2

vloerbalken geschaafd 9x6x2 110 m

vloerhout, multiplex l8mm 60 n2
randafwerkingen vloeren c.a. 34 n
glaspui porlaal incl . beglaz. pan. 5 ,7
deuren, kozi-jnen + hsw 12

gipswanden ? zijdig 2,4 x 51 125 n2
gipswanden 1 zijdig 2,4 x 31 75 re'2

loeslag watervast, natter 70 n2
douche en toil-elvloeren, tegels,onderl. 14 n2
douche en loiletr. afwerken 50 n2
overige wandafwerkingen 275 n2
nl efonds in nat.te ruimten 14 n2
aftimmeringen, plinten P

ri.olering p. v. c .

waterleiCi-ng
electr. instal]at ie
verwarmlng i-nc1. radia'uoren
afw. schilderwerk
sar::ta-Lr 2',rilT, 2 (l , 4 6, aac
armaturen 22 x 4A

vaste inrichting banken, kapstokhaken
A.K. uitvcering, hulprn.huur,transport

H,.i+^--^,,^l--,ua L--tLev:r.-

nieuwe toeganscieuren incf. hsw
sloc;w=t"k + aanLelt:Jer.
'-ipq- 2^:6pr èf r.--.ef,rrr!yqPqrr!

lui fe 1
vlucnideuren hersiellen c.q. rrfeuw+hsw

r r t hr n, . i m I 
^

ffiil.:uïfTeionzasen
,irm:,':nrl
grondwerk
Setcnvloerbodem stamPbeion
cevesligingspunien coesleLlen
vf oerbehandel ing kunsts'uofvl .
rp:-c*1n'j- :h6r,l- -''r- ..'--airs-S-lG-.J-v- ! .--!-.vt tsurrrt Lv.lLo-rrL-

1'or'l . ^t--.Í -r. o:-iar,;ccl--str.. _..: 
'armaiuren

s +"ral -risv:rwar':: ng
cr q I e i rl i n con
-gu-!

A.K. uitvoering, hulpn:,huur, transport

subtolaal
wandbekleding buitenwanden ,

stelpost framewerk + plaat f 35
stelpost plafond, lichtkonslr'f +C

p
p
p
av

400
700
660

1 .320
340

1.050
) /,<^

8.000
4 .500

7nn

560
I 1tr 

^| . a)w
3 .300

500
30 500 30

600
800

1 qnn
? nnn
1 )nn
1.700

880
i .200

3.400

1 .ZAC

350

2
a,2
n(v)J

ntr

0,8
4ro

4

aa
30
1
5

4B

1 1 .000

i.400

600

4 .2AA

"i3 n2
/' m)

4

6
13

B

26
26
/,')

27
18

424
5C

qn0

2a

nv

m

m

n3
m2

*l

n3
kg

1tr,)

rq

oao
8.100
1.000

6.0c0
1 .254

10
) íLi, ?o

J)

35
J lL) lr+

2. COC 32
? qon Lo

2.000

514 n2
46A n2

23.610 382

z3.a t0 3óz

64 .440

1 B .400

1 00.690

-iï3re-x35



SPORTVERENIGING

''DE HÀZENKAMP''
NIJMEGEN Aan het College van Burgemeester en Wethoud.ers

van de gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
Ni ima oan

Nijmegen, 2J december 1)BJ.

Betreft subsidie-aanvraag voor de tvrnzaa] aan de ploegstraat {
d. d. 20 september '1985 .

Geacht College,
Bij genoemde aanv-raag is een kopie van het huurkontrakt toegevoegd.
Het in dit kontrakt opgenomen artikel- 7-7 is nÍet zoals vooraf met d.e
verhuurder was afgesproken.
Uit kontakten met raadsleden is ons gebleken d.at dit artikel zovee]
bezwaat oplevert dat dit een positieve ondersteuning van de aan\ÍTaag
in de weg staat.
fn overleg met de verhuurder is het huurkontrakt op dit punt gewijzigd.
De gewijzigde tekst treft U hierbij aan.

Voorts hebben wij er behoefte aan de ruime interpretatie mogelijkheid.
van onze aaíL\Íraag te benadrukken. Subsidiëring kan plaatsvind.en zowel
in het roerend- als in het onroerend-gedeelte van de investering.
Het beschikbaar stellen varr materiaal waarvan de gemeente eigenaar
blijft is uiteraard ook mogelijk.
I,r/ij verzoeken u vriendelijk een kopie va:r dit schrijven arsmede het
aangepaste huurkontrakt te doen toekomen aan d.e 1ed.en van d.e raad enfof
de leden van de raadskommissie.

Graag ontvangen wÍj t.z.t. een uitnodiging voor het bijwonen van de
vergadering vart de raadskommissie om ons verzoek te ki.mnen toelichten.
Hopend spoedig nader van U te verrremen, teken ik,

hoogachtend.

S.C. Kersten
sekretaris - penningmeester.

Korrespondenti e-adres :
Tolhuis 13 09
6>17 yn Nijmegen
Telefoon 44 26 28

Bijlage : gewij zigd huurkontrakt.



GEMEENTE NIJMEGEN
RAADSVOORSTEL Nr. 429 /rc86

0nderwerp:
garantle geldlenlng t.b.v.
turn- en gynnastlekaccommodatle
Sportvereniging De llazenkamp

B. en W. - verg.
Dienst
Comm.,sie(s)
Raadsverg.

.9-L2-L986

. EW20..8/G

.21.-L-L987

Aan de Raad

der gemeente Nijmegen,

Reeds geruime ttjd geleden 1s door de Sportverenlglng De Hazenkaup een verzoek
aan uw Raad gericht om subsldie alsmede een garantle t.b.v. een aan te gane
geldlening ter reallsatle van een turn- en gymnastlekaccommodaEle. De desbetref-
fende sÈukken zlJn voor uw Raad op de leeskauer ter lnzage gelegd.
Door een aantal oorzaken, waaronder de door ons College gelrenste aanpassing van
het huurcontracË van de hal en een misverstand rond de aan te passen exploita-
tiebegrotlng ls vertraging ln de verdere afwerking ontstaan.
Intussen heeft uw Raad ln december 1985 blj de behandellng van de meerjaren-
begrotlng 1986-1989 echter wel de blj motle gevraagde subsidle van f 100.000,--
voor 1986 afgewezen. Voor 1987 heeft ons College het subsldieverzoek beErokken
bij de beslultvorming over heE concept-M.I.S. 1987-1990, doch ulteindelljk niet
gehonoreerd. Ten aanzlen van het verzoek om eeo garantie konden wlj uw Raad nog
geen voorstel doen omdat aan één van de voorwaarden, nl. een sluitende
begrotlng, door de verenlging nleE kon worden voldaan.
De lage prlorltelt, die blJ het concept-M.I.S. 1987-1990 aan de
turn-/gymnastiekaccommodatle werd toegekend, is hoofdzakeltJk Íngegeven door de
beperkte flnanclële nlddelen en daartegenover de veelheld van noodzakelljke
investerlngen. Het belang van een goede turn-/gymnastiekaccommodatie wordt door
ons College onderschreven.
Voor beoefening van deze sporr op een normaal nlveau en op recreatieve basls
kan volstaan worden Eet een gynnastleklokaal van normale afmetLngen en voorzien
van enkele extra toestellen.
Voor turnen op het topnlveau waar De Hazenkamp naar streefE, is een speclfleke
accommodatie nodlg. I,{lj wijzen ln dlt verband op de ln het verleden behaalde
nationale clubtitels en de deelname van enkele melsJes aan wereldkamploenschap-
pen, prestatles dle hebben geleid tot heÈ toekomen van de sportprijs van de stad
Nljnegen ln 1983. Met deze speclfieke accommodatie wordt een rulmte bedoeld
waar de btJna dagellJkse training kan plaatsvlnden zonder belemmerlngen ten aan-
zien van beschlkbaarheid, afroetlngen en toestellen.
WIJ waarderen het lnltlatief van De Hazenkarnp dan ook, hetgeen lnmlddels ook is
gebleken ln de bereldheld tot wiJziging van het bestemrolngsplan ten behoeve van
deze turnhal, hetgeen Ínmiddels heeft plaatsgevonden.
Het felt bovendlen, dat de verenlging ondanks een veelhei,l van zelfwerkzaamheid
nlet ln staat is deze accommodatie te realiseren en het ontbreken van voortgang
en uitzlcht op de opheffing van de aanwezige ongemakken, hetgeen zeer dernotl-
verend op de zelfwerkzaamheld en de leden kan werken, heeft ons College alsnog
doen beslul-ten om uw Raad een voorstel tot enige fÍnanclële ondersteunlng van de

verenlging te doen.

1n'^"I \-,\Jvf
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Daarbij 1s na overleg met de verenlglng tot een zodanlge opzet gekomen, die
' z|j het weliswaar sober - tot een redeliJk volwaardlge turnaccommodatie kan
leiden. De verenlgÍng heeft daardoor voldoende garantÍ.e dat de exploitatie van de
accommodatle slultend ls, daE wl1 zeggen lnclusÍef de kapitaallasten en de nood-
zakeliJke inkomsten wegens verhuur.
De herziene exploitatiebegroting, lnclusief de aanpasslngen a1s gevolg van het
onderhavige voorstel, is eveneens voor uw Raad ter inzage gelegd.
Met inachtnemlng van de aanvankeltJk ingedlende Í.nvesteringsbegrotlng van
f 315.000r--, waarvan een bedrag van rutm f i-00.000r-- door zelfwerkzaamheld,
acties en dergelijke kon worden opgebracht en waarvan lnml ddels een aanÈa1 voor-
zlenlngen i's gereallseerd, zljn wlj tot het volgende voorstel gekomen.

Het aanbrengen van een valkull, incluslef vulling en vloerbedekklng, was een van
de essentlële voorwaarden om verantwoord te kunnen tralnen. Deze voorzienlng,
\Íaarmee een totaal bedrag van f 27.600r-- is gemoeld, ls lnmiddels noodzakeltj-
kerwlJs gerealiseerd en heeft Èot betalingsmoellijkheden geleld. Ons College
acht het veranËwoord on de verenlging een blJdrage à fonds perdu van totaal
f 27.600,-- te verstrekken. Genoemd bedrag kan worden geput ult de post onvoor-
zlen van de gemeentebegrotlng 1987, rdaartoe een begrotlngswijziging noodzakelijk
ls.
Sporttechnlsch gezlen ls het voorEs van belang, dat kan worden beschlkt over een
vrlJe oefenlngsvloer. Oudat het de bedoeling 1s de vloer tweedehands aan te
kopen, waartoe zLch naar verwachting ln de loop van 1987 een mogelljkheld voor-
doet, is vanwege het onÈbreken van een marktwaarde, moelli.jk aan te geven wat
de exacte kosten hlervan zLjt, zodal 1s ultgegaan van een ramlng lnclusief
enkele btJkomende voorzleningen van f 42.000.--.
De accommodatle, dÍe door de vereniging ls gehuurd voor een ternljn van 10 jaar
met een optle voor nog eens vlJf jaar, betrefÈ een voormalige fabrlekshal. Er
zljn geen voorzleningen a1s kleedruinte aanwezig, terwÍJl de sanltaire voor-
zienlng voor verenlgingsgebrutk verre van voldoende ls. De lnniddels
aangebrachre provlsorische verwarmlng kan, nog afgezLen van het ongemak,
a11een maar lelden tot verdere stljglng van exploitatielasten. Ons College is
van Bening, dat een tegemoetkomlng aan de vereniglng ter realLsatle van voor-
noemde voorzleningen gerechtvaardigd is, waarbij de huurvoorÍíaarden een
l-nvestering verantwoord maken. De realisatle van een kleedruinte lnclusief sanl-
taire voorzieningen kan in sobere opzet en met zelfwetkzaauheid voor een bedrag
van f 50.000r-- plaatsvinden. De aanleg van de verdere verwarmlng vergt een
bedrag van f 7.250,--.
Iliermede worden, zoals gezegd, voorwaarden geschapen voor een accommodatie van
een redelljk hygiënisch, sport- en energletechnisch nÍveatt en is ook verhuur
aan derden mogelijk, hetgeen voor De Hazenkamp noodzakelljk is voor een
sluÍtende exploltatie.

Samenvattend betreft het derhalve de volgende lnvesterlng:
- het aanbrengen van een vrije oefenlngsvloer, lncluslef enkele

bijkomende voorzlenlngen
- realisatÍe van een kleedruimte, lnclusief sanÍtaLre

voorzienlng
- aanleg verwarming
- onvoorzlen Èer afronding

Totaal benodigd investeringsbedrag

t 42.000,-*

f 50.00q,--
E 7 .250,--
f 750,--

100.000,--

Wij stellen ur^, Raad voor aan de SporEverenlglng De Hazenkamp bij wljze van uit-
zondering een geldlenlng te versErekken.

i 00/.
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Deze ultzondering achten wlj verantwoord vail{ege het gemeentelljk belang bij de
reallsatle van een turnaccommodaEle, alsmede ook gezlen de noodzaak van beheers-
baarheid van de lasten door de verenlgl-ng.

Resumerend stellen wÍJ u voor ten behoeve van de valkull in de
turn-/gymnastlekaccommodatle aan Sportverenlging De Hazenkamp een btjdrage à fond
perdu beschikbaar te stellen van f,27.600,-- door vasEstelling van de ln concept
ter Tazage gelegde be-sluiten tot Qb.e wijziglng van de begrotlng 1987 van de
Algemene Dienst en íB.e wijzlging van de Dte.tbfEAu."uht,-c"rWlll4q

I

Voorts stellen wij u voor aan de Sportverenlglng De Hazenkamp een geldlenlng te
verstrekken van f 100.000r-- en wel onder de voorwaarden genoemd conform het
btjgaand concept-besluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN
NIJMEGEN,

F.J. Hermsen

DE SECRETARIS,

drs. H.J. Bergacker

RRAAD6
R 429.1-3lVH
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DIENST EDUCATIE EN WELZIJN
Afd. EW20, nr.: 54120067
Raadsvoorstelnr. z 429 / 1986

De Raad der gemeente N IJ M E G E N;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, Afdeling EI,I20,
d.d. 9 december 1986, nr. 429/1986;

gelet op de bepallngen der gemeentewet;

B E S L U I T:

I. aan de Sportverenlglng "De Hazenk4op", gevestigd te Nljmegen, hlerna te
noenen de "Verenlglng", ten behoeve van de reallsatie van een turn- en gyxn-
nastiekaccommodatle een gemeentelljke lenlng te verstrekken tot een
totaalbedrag van f 100.000,-- voor de aanleg van een vrije oefeni.ngsvloer,
de bouw van kleedruimte en de aanleg van verhrarning in het pand Muntweg 61 -
Ploegstraat 4, onder de hierna te noemen voorwaarden en bepalingen:

1. De opbrengst van de lenlng mag u{tsluitend worden aangewend voor
bovengenoerod doel.

2. De geldlenlng wordt versErekt tegen een koers van 100%. De ultbetallng
zal geschleden op een door Burgemeester en I{ethouders Èe bepalen
t tjdstlp.

3. Door de Verenlging moet over de ter leen ontvangen gelden of het restant
daarvan aan de gemeente een door Burgemeester en Wethouders te bepalen
rente worden vergoed, waarbij zoveel oogelljk aanslultlr.g zal worden
gezocht bij de effectieve rente van gelljksoortlge leningen van de N.V.
Bank voor Nederlandsche Gemeenten.

4. De verschuldigde rent.e dient achteraf jaarlljks te worden voldaan op de
door Burgemeester en Wethouders vast te stellen vervaldag.

5. De geldlening dlent te worden afgelost op een door Burgemeester en
Wethouders te bepalen wljze en op de door dat College te bepalen ver-
valdag.

6. De looptljd van de te verstrekken geldlenlng ls 15 Jaar.

7. IIet renËepercentage wordt vastgesteld voor de gehele looptijd.

8. Vervroegde algehele of gedeeltelijke aflossing van het restantbedrag ls
toegestaan.

9. Indten het bepaalde onder 8. toepasslng vindÈ zal de Vereniging de
gemeente één maand tevoren van de vervroegde aflossing schrlftelljk in
kennls stellen onder opgave van het vervroegd af te lossen bedrag en van
de datr:m waarop dat zal worden overgemaakt.

10. De door heE Bestuur van de Vereniglng vastgestelde begrotlng van lasËen
en baten en van buitengewone ultgaven en ontvangsten voor het komende
exploltatlejaar dtent jaarltjks voor I uel ter goedkeuring blj
Burgemeester en Wethouders te worden ingedÍend, terwijl de Vereniglng is
gehouden om aanwljzingen van Burgemeester en l,{ethouders ten aanzlen van
de inrlchting van de begrotlng stlPt op te volgen.

1cs6



-2-

11. De jaarsrukken vaR de Verenlging moeten bí.nnen 3 maanden na afloop van
het boekjaar aan Burgemeester en l,Iethouders worden aangeboden. De clj-
fers moeten zijn deugdeltJk verklaard door een boekhoudkundlge, dle geen
lid mag zljn van enlg bestuur van de Vereniging. De aanwijzlng van de
boekhoudkundÍge behoeft de goedkeurlng van Burgemeester en Wethouders.

12. Aan een door Burgemeester en Wethouders aan te wljzen ambtenaar wordt
het recht verleend te a11en tljde inzage te nemen van de boekhoudÍng en. de daarop betrekklng hebbende beschelden. Ilem/haar moeten alle
lnllchtlngen worden verstrekt, dle t.t3/zLj ln verband met het genoemde
beheer en de boekhoudlng uocht verlangen.

13. De VerenigÍng zal de gegevens verstrekken, dle BurgemeesËer en
I,Iethouders nodig achten voor controle op de rlchtige nakoml-ng van de
overeenkomst van geldlening.

14. Hetgeen de Vereniging uit hoofde van de overeenkomst van geldlenlng aan
de gemeente ls verschuldigd, zal terstond zonder enÍge ingebrekestelllng
opeisbaar ziJn, zodra:
a. door de Vereniging surséance van betallng wordt aangevraagd;
b. door de Verenlging aanglfte tot falllletverklaring wordt ingediend;
c. de falllietverklaring van de VerenigÍngr op een verzoek of vordering

uitgesproken, Ín kracht van gewijsde 1s gegaan;
d. de Verenlglng als rechtspersoon wordt ontbonden;
e. de Verenlging een of meer voorwaarden en bepallngen van de

overeenkomst van geldlenlng niet of nÍet behoorlljk nakomÈ.

15. Ingeval de Vereniglng hetgeen ziJ uit hoofde van de overeenkomst van
geldlenlng aan de geneente is verschuldlgd, nlet tljdig betaalt en na
aanmanlng met de betallng nalatlg b1ljft, zaL hetgeen uit hoofde van de
overeenkomst van geldlenlng aan de gemeente 1s verschuldigd terstond
zonder nadere ingebrekestellÍng opelsbaar zLjn.

16. Al1e kosten en rechten, die uit de overeenkomst van geldlenlng zullen
voortvloeien, alsmede alle belastlngen, welke te enÍger tijd over de
hoofdsom en renten van geldlenlng zullen worden geheven, komen ten laste
van de Verenlglng.

17. Onder de kosten, bedoeld onder 16, worden onder meer begrepen de kosten
van opeising alsmede a1le kosEen door de gemeente gemaakt of te maken
ter ultoefenlng of handhavÍng van haar rechten.

18. a.

b.

c.

Ingeval de Vereniging rente en aflossing niet op de beÈaaldatum van
rente en aflosslng betaalt, kan de gemeente aan de Verenlging blj
aangetekend schrljven een boete aanzeggen.
De boete bedraagt per maand ten hoogste één ten honderd van he! te
betalen bedrag.
De boeÈe gaat in één week na de datum, uraarop het aangetekend schrij-
ven ter post is bezorgd.

19. Voor de Èoepasslng van het bepaalde onder 18. wor<lt het jaar gesteld op
driehonderdzestlg dagen en de uaand op dertlg dagen.

20. A11e betallngen aan de gemeenËe zullen zonder kosten voor de gemeente en
zonder kortlng of schuldvergelijklng geschleden.

1$[B
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21. Betallngen van de Verenlglng strekken op de eerstr plaats tot betaling
van de onder 16. en 17. bedoelde kosten, rechten en belastingen, op de
tweede plaats tot bet.allng van de onder 18. bedoeJ-de boete en op de
derde plaaÈs tot betallng van de rente en op de vierde plaats tot
betallng van de hoofdsom.

22. Ter. aanzien van hetgeen de Vereniglng uit hoofde van de overeenkomst van
geldlenlng aan de gemeente ls verschuldlgd, zaL de Vereniging zlch houden
aan en genoegen nemen met de door de geueente overeenkomstlg haar boeken
ver.strekte opgave, welke opgave tegenover de Verenlging tot volledlg
bewlJs za1 strekken van het bedrag van de schuld, behoudens het recht
van de Verenlglng om na voldoenlng of verhaal van dat bedrag terug te
vorderen hetgeen ziJ nocht kunnen bewiJzen mÍnder verschuldtgd te zijn
geweest dan te harer laste ls gebracht.

II. Het beslult, ter ultvoering van het bepaalde onder I door Burgemeester en
I{ethouders genomen, wordt ter kennisnemlng voorgelegd aan het College van
Gedeputeerde Staten en aan 69 6emmlssles Educatle en Flnanclën.

Aldus besloten ln de openbare
vergadering van de Raad der
gemeente Nljnegen van 21 januari 1987.

DE VOORZITTER,

DE SECRETARIS,

R RAAD 6
R 429 .4-6lVH

10c7
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Dienst
Edtrcatieenttblziin

Het Bestuur van de
t'De Hazenkamp"
Tolhuis 13-09
6537 MR NIJMEGEN

Korte Nieuwstraat 6
Postbus $38
6500 JW Niimegen
TeleÍoon: 080 - 299888

Doorkiesnr.: 29.....

Sportverenigring

Uw kenmerkUw brieÍ van:

_20-9-1985

0nderwerp:

0ns kenmerk:

Afd. Eví20
Nr.: 54120061

Datum:

20 februarL 1987n;,;.:6-: it. Éfrï

bijdraqe à fonds perdu en
geldlening

-Hierbij delen wij u mede, dat de Raad dezer gemeente, gezien uw verzoek van
20 september 1985, in zijn openbare vergadering van 21 januari- 1981 het vo1-
gende heeft besloten:
1. Aan uw vereniging onder voor\^/aarden een geldlening ad f 100.000,-- te ver-

strekken.
2. Ten behoeve van het aanbrengen van een valkuil, inclusief vulling

bedekking in uw tuin-/g)zrnnastiekaccommodatie een bijdrage à fonds
schikbaar te stellen van f 27.600,--.

en vloer-
perdu be-

Voor een verdere toelichting velwijzen wij u kortheidshalve naar het bijqevoegde
exemplaar van het door ons College ter zake aan de Raad uitgebrachte pre-advies.

Het betreffende raadsbesluit i-s inmiddels op 10 februari 1987 door Gedeputeerde
Staten van Gelderland onder nummer GF 87.7415/Sf 223 goedgekeurd.

Voor de verdere uitvoering van het raadsbesluit is het volgende van belang.
Ten aanzien van de kosten van het aanbrengen van de valkuil verzoeken wij u ons
de betreffende nota's te overleggen onder vermelding van de wijze waarop de be-
taalbaarstelling kan plaatsvinden.

Ten aanzj-en van de geldlening heeft ons College, met inachtneming van het be-
paalde onder sub 2 van de voorwaarden,besloten:

a. f 50.000,-- als een soort bouwkrediet beschikbaar te stellen op het moment
dat de werkzaamheden aanvangen.

b. f 42.000r-- ten behoeve van de oefeningsvloer en f 7.250,-- ten behoeve van
de aanleg van de verwarmingr eerst beschikbaar te ste1len, nadat de nota's
door uw vereniginq zLln overgelegd.
Ten aanzien van het gestelde onder sub b heeft ons College met inachtneming
van het gestelde onder sub 5 van de voorwaarden besloten, dat een eventueel
gunstig verschil tussen de werkelijke kosten van de vloer en de raming, voor
zover dit een bedrag van f 5.000,-- of meer betreft in mindering op het
bedrag van f 42.000,-- komt c.q. de hoogte van het leni-ngsbedrag overeen-
komstig wordt aangepast.
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Dienst
Rlucatie enltblziin

Afd. E!í20
Nr.: 54120067

Tot het moment r,r/aarop het gehele leningsbedrag betaalbaar is gesteld, zaI
a1l-een rente in rekening worden gebracht.
Vanaf het moment van volstorting zal de jaarlijkse lineaire aflossing in-
gaan.
Afhankelijk van de datum van opname van het onder sub a vermeld,e bedrag,
welke wij u verzoeken z.s.m. aan ons College kenbaar te maken, zullen wij
u het rentepercentage med.edelen. Het rentepercentage qeldt voor de gehele
lening.

ïndien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u op grond van de
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Bladnummer: 2

Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkilg.ea-{È-.=8..O.8.) binnen
30 dagen na verzend.ing van deze beschikking een-grdmotiveef bezwaarschrift
indienen bij de Raad dezer gemeente. n"'' /
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SPOHTVEBENIGING
,'ElE HAZEilI(AluP''

NIJMEGEN
'('.

Nijmegen 19-6-\987

Aan: IIet Co1lep;e van Burgemeest,er en \,iethouders
(orte lJi-euvls tr:aat 6
65]. rs lti jmegen

Antwoorcl op bl'ief R// 20-14ItrOO67 d.d. 20-2-1!€)l en
aansluitr:nd op onze b::jef d.d. !)-1-1987

Geachte }ames en lleren,

Tetr aanzj.en varl t1e g.;r:1cJ1r:ning :;ub a. (trouwkrediet f 50.0OOr-)
Aan de detaillerln61 van hpt kler:dkamergecleelte wordt momenteel cte laatste
hand gelegd. IIet ligt irr de becioeling dat nog in cle rnaand juli wordt
begonnen met de bouw.
1'Iij zouden daarom rret ingang van medio juli llsl ovel: een gedeelte van
dit frbouwkredietil wi11en beschikken.
Ten aalz,ien van sub Ïr:
In onze begroting is rekening gchor.rden r,tet een tweedehands v1oer.
!/ij waren ltierover in kontakt nret het sportcentrum Papendal waar binnenkort
de vloe:: wp:rct vernj-euwd.Onl;Lngs hoeft men echter rie vraagprijs van de
otrde vloer bi.1na vordubbelcl , waarcl cror wij hier voorloplg voor hebben afgehaakt.
Binnenl:ort komen in lrlederland enige nieuwe vloeren in de roulatie en r*Íj
blijven clan ook ale::t op eventuelo aanbierlingen.
l'/ij verzoeken U mjddels Uw kontakten vanuit de sfeer van onrierrvijs of de
afdeling Sport en llec::eatie met cie dj-ve:rse toestelfabrikanten eveneens uit
te zien naar zich voo::doen<le aanbierlj.ngr;y1 .

Tevens verzoel:ett wij in overwcging te willen nemen of door de gemeente een
verhuisbar:e systeemvlocr kan wor:den aangeschaft. Deze ka.n dan voor wedstrijden
e.d. jn rle d.iverse gerieente s1,orthal1en worden gebruikt en de overige tijd in
onze hal. ReparatÍe- en onderhourlsplicht zouclen dan bij de Hazenkamp liggen.
fn dit geval zou dit gedeelte va,n de te verstrekken lening kunnen vervall-en.
Ie verwarmittg wordt momenteel verzor:gd door tvlee heaters. Dit is niet de meest
economische manier van stoken.
Aangezien zoveel- mo,";elijk werk inet eigen menslen en eventueel met op de tweed.e-
hands mar:kt aangetrorlert mater:iaal worrlt uitgevoerd, en de kleeclkamers de
groots;te prioritei l, helrhen, verwachten wij niet dat voo:r de aankomende winter
a1 pet de ver:andr:ring va.n het v<.r'warmjngssysteem zal worden begonnen.
\'Iij verzoekt:rr U det.'lralve beleefrl zo spoedig mogel:'.jk over het fibouwkrediet'r
van maxitnaal i 50.0OOr- be kurrneri beschikken. Iïet besluit tot het aarigaan
van deze lening is bekrachti6ld door de Algemene Ledenvergadering d.d.-15-6-r87.
llet vriendelijke groeten, 'bel.:en ik,

hoogachtend
/."

S. C .Ilersten
sekretaris s

Ér-J-
--r: ).--

Tolhuis L1-O)
65',7 i'r, Ni jnregen
tel: OBO-IA?6?g

.v.cle Hazenkamp



Korte Nieuwstraat 6
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
ïeleÍoon: 080 - 299 1.1 1

Doorkiesnr.: 29...........

- Het Bestuur van Sportverenlglng
"De.llazenkamp"

Tolhuis 13-09

6537 I'{R NIJMEGEN

lJw kenmerk: Ons kenmerk:

Afd. sE22
Nr.: 73210002

0nderwerp:

verstrekklng van een geldLenlng
groot f 50.000r--; stortlngs-
datum 19 augustus 1987

- Met betrekking tot de onderwerpel-Íjke aangelegenheÍd doea wlJ u hierbÍJ de
overeenkomst van geldlenlng in duplo toekomen, alsmede de schuldbekentenÍs
per 19 augustus 1987.

IIet formel-e besl-ult tot verstrekklng van de lenlng komt pas blj de eerst-
volgende vergaderlng var ons College, te lreten 18 augustus 1987, tot stand.
Om deze reden Ís 1n de aanhef van de overeenkomst onder 2 het aummer van
het besluit nog nlet Íngevuld en de overeenkomst gedat,eerd 18 respectleve-
1Uk 19 augustus L987.

lJÍJ verzoeken u ln de overeenkomst bÍj de aanhef onder 1, alsmede Ín de
schul-dbekentenls, de namen van de persooen met hun hoedanigheld 1n te
vullen die uw vereniglng rechtsgeldlg vertegemloordigen.

Vervolgens dlenen de voornoemde beschelden door de hlervoor bedoelde per-
sonen te worden ondertekend. Daarblj dient leder blad van de overeenkomst
te worden geparafeerd, terwlJl de ondertekenÍng van de schuldbekentenls
elgeahandig a1s volgt dient te worden gesteld: "Goed voor vÍjftigdulzend
gulden met rente eÍr kosten", gevolgd door de handtekenÍng en vernelding van
hoedanlgheid.

Na ondertekening op de hlervoor vermelde wljze gelleve u de overeenkomst 1o
tweevoud en de schuldbekeotenÍs aan ons te retourneren, rilaarna w.iJ voor
betaling van het bedrag van de lenlng zullen zorgdragen, alsrnede voor de
toezendlng van één exempl-aar van de oader lagewlde en getekende
overeenkomst.

BURGE},IEESTER EN WETIIOUDERS VAN
NIJMEGEN,

Uw brieÍ van:

- 28-07-L987

Cremeentel\iimegpn

Datum:

4 augustus 1987
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