
NIJMEGEN

GYMNASTIEK - TURNEN
HONKBAL - SOFTBAL

BADMINTON
KO R FBAL

Geacht bestuur,

Zoals U bekend is is er op dit moment geen trainer voor de topsport-selektie
van SV De Hazenkamp.

0p vrijdag 6 juli j.1. heeft ondergetekende, technisch coördinator bij de

Nijmeegse vereniging hierover uitvoerig gesproken met Dhr.D.trleymans.

In dit gesprek werd duidelijk dat samenwerking met Hans Koster, ex-trainer
van KDO Apeldoorn a1s een van de betere oplossingen werd gezien.
In dit verband is ook gesproken over de steunPuntfunktie van de

Nijmeegse vereniging in combinatie met de STK-subsidie.

Op woensdag ll juli j.1. zí1n deze mogelijkheden uitgebreid besproken
met het bestuur van de sektie gymnastiek en turnen van SV De Hazenkamp en
met het hoofdbestuur van de vereniging.

De vereniging wil graag met U van gedachte wisselen over de juridische,
financië1e en technische aspecten om zodoende te komen tot sluitende
afspraken om het topturnen in Nijmegen en omgeving veilig te ste1len.

Onze vereniging stelt een gesprek met U zeer op prijs; ondergetekende
zal een dezer dagen hierover met U kontakt opnemen.

met vriende
W. Zegers

copy naar:

D.Weymans, techn. coörd. KNGB

S.Kersten, sekr. Hoofdbestuur SV De Hazenkamp 1 '

M.Walg , voorzitËer sektie gymnastiek en turne\p

VerzonCen door:
W. Zegers
Korte Kar I

6641 WZ Beuningen
08897 - 73227

Beun ingen, l3 iulí 1990

Aan het bestuur Sektie Wedstrijdsport
t. a.v. Dhr.F.v.Elteren
I,r/. A1 exanderplantsoen I 0

2751 BP MOERKAPELLE

echn. coördinator
i



SPORTVERENIGING DE HÀZENKÀIiíP

Betreft KNGB steunpunt

Brotr: vervolgrapport herstructurerinq onderbouw turnen dames
aanzet tot beleidsuitvoering
decenrber 1989.

\ioot : een def ini t ieve riersie ontbreekt .

Liit de (concept ) regelger;ing:
I.1.1. KNGB stelt kader \roor steunpunt beschikbaar

II.L.1. KIiGB draagt solo of gedeeld de kosten voor de akkonrmodatie
ITI.1.1. KNGB draagt cie vergoedingen voor het NTS-ob kader
III.1.3. KNGB draagt "werkkapitaal" ovel' aan het steunpunt

T.a.l-. punt 1T.1.1. is voor de kosten rian het KI{GB steunpunt uitqegatrn ran
een huurbedrag van / 850, - per ullr per seizoen, gebaseercl op meciegeLrrui k .

fiosten steunpurrt I..NGB tlee1
a. zaalhuur L6 uur à / 850,-
b. kader (stelpost inkl. werkg. lasten Í 44.000,-)

Í 13 .600, -

50% STK kracht
minus subsirlie IIVC

í 2?_.000, -
1 6 .000. -

8.000,-
3.000,-

800, -
í 25 .400, -

7.500,-
Í=11=3!3:=

b. kader choreograf e .10 uur
vrijwil ligers stelpost

c:. reiskosten stelpost
d. overhead

inkomsten 5 leden à Í 1.500,- per seizoerr
kosten KNGB

Kosten steunpunt HazenkaniD deel
a. zaalhuur verrekend in totaal turngebeuren Pr{

Í 11 .500, -
4.500,-

í 16 .000, -
c. reiskosten en dergelijke voor kader en deeln. 3.000,-
d. overhead

inkomsten 12 leden à / 500, - (net t"o)
kosten Hazenkamp

500, -
í 19 .500, -

6.000,*
Í 13 .500, -

Hierbi j moet in overweging worclen genomen in hoever." 
-;-;iju.or" 

aan rle
hoge kosten voor de steunpuntleden kan vorden geleverd. Voorkonrerr rnoet
worden dat deelname hieraan alleen voorbehouden is aan rijke lui.

Voor rle andere helft van de STK haatr kan niet worden uitgegaan dat hierin
nog 1-9 uur door de week zijn onder te brengen. De STK kracht kan enige ureri
na af loop van rle steunpunttraining !íeven en één avond intllen h j j of zi)
genoegen neenrt nret één vrije dag per week.
Er client daarom ui-tgegaan te worden van 10 lesqeef-rren.
De overige 9 lesuren onder te hrengen in bestuurlijk-ondersteunend werk.
In deze, op jaarbasis ca. 400 uur, kan cle volledige l,erantwoorrlelijkherd
van het turnen worden ondergebracht. Hier valt te denken aan;
t invuLlinq hoofdlei«lersschap
1 bestuurstaak akkomrnodatie
* bljsc'holitrg kader



SPORTVERENIGING

,,DE HAZE]{KAMP,'
NIJMEGENÉJY

TURNLEIDING - KNGB TOPSPORTBELEID

KNGB en Ii\iC lijken bereid een STK plaats ter beschikking te stellen oncler
cle volgenrle ui tgangspunt ell :

halve arbeidsplaats conform steunprrnten beleid
halve arbeidsplaats als verenigingskracht, echter inqezel in topsportsfeer

Kosten aspecten:

Uitgangspunten:
algemeen: kosten Ploegstraat (beqrotinq 1989-1990) í {0.800,-

hijhetalilrg aan 100% STK baan Í L6.000,-
- Í 8.000,- KNGB deel
- Í 8.000,- Hazenkamp deel
werkger,'ersschap gehele baan KNGB,
onkosten voor K}iGB deel van rle haan i,oor KNGB
KNGB rraagt ter beschikking stellen \ian de hal rioor 16 uur,
- 3 uur op rnaandag, woensdag en vrijdag
- 7 uur op zatel'r1aq1 in twee blokken
3 uur training 'rorclt verzorgd door KNGB op papendal
kosten van rleelnerrers steunpnnt te betalen door verenigingerr

steunpunt : 0p cle 9 lesuren op niaandag, woerrsrlag en vri jdag kunnen
Hazenkarnp tttrnsters worden toeqevoegd onder Hazenkanrp leirlin!,.
Lesgeven gescheiden of sarrren aan gehele groep.

Stel sanrenstelling van de lJroep 5 cleelnemers KNGB en B deelnemers
Hazenkanrp, kosten van de ha1 voor deze 16 uiir 50% van Í 40.800,- =
í 2A.400,-, hiervan ?/3 ten laste van KNGB.
Kosteu leidinq KNGB 50% van Í 16.000,- = Í B.000,- en kosten Hazenkanip
trainer 9 (uur) X 52 (weken) Y, Í I'1,- X 1,25 = / 10.000,-

}iosten steunpunt: Í 8.000,- aan leiding en / 13.600,- voor de hal, derhalr;e
í 21.600,- per jaar of Í 4.320,- per 1id, te betalen door cle rrereniging.
A1s dit dus 5 Hazenkatrrp turnsters zi jn i:edragen de kosten Í 21.600, - nrinus
de kontributie van 5 X Í 900,-, rius / 17.100,-

Kosterr Hazenkanrp deel: Í 10.000,- aan leiding en / 6.800,- r:oor rle ha1,
samen dus / 16.800,- minus de kontributie van B X Í 500,-? = Í L2.800,-

Kostenplaatje topsport totaal inctien a1le steunpunt tnrnsters van de
Hazenkamp ziln f 17.100,- * Í 12.800,- = í ?9.900,-

Wirrr, tot za ver was ik en toen rrert rok cle t rein . Ik ben toch nog
geschrokken van de uitkomst.

S l rn«"rn



OP WEG NAAR

it vr, 6 Jr-rli

Beurrirrgerr, 2? Juli 1990

.

FEN NIEUWE TRAINEFI ????????????????

1 990 gesprek Dieter Weymans, technisch coordinator
KNGB. Thema : "hoe vercler met De Hazenkamp?"

wo. 11

vr. 12

ma, 16

wcl . 18

do 19

vr. 20

Juli

Juli

JUJ i

jui Í

Juli
jtili

vergacl ering HB en G+T

l:rief naar KNGB, Frene van Elberen

reacti e FranE; vtsn FJ teiren, kom
gegeven6 over realisatie.

: tweede reac t i e KNGt{ over tweecl e
baan, mit6 "topsporteri.g" ingr:vu1d.

ge$prek WZ / §K

: reÉctiB WZ nÈër KNGB, te
v.d.Linderr, eer'5ter voorstel gegeven
een pericrde van vi.jf Jaör'en mits
en ï accoor'd gaat.

gtlsprek SK/WZ, voortgang

met meer'

deel rritve

weten HËn§
mi t s voor
Lrrrstuur G

ii mà 29 Juli

PRAKTISCHE INVULL.]NG SÏËUNPUNT_UREN BIJ SV DE HAZENKAMP NIJMEGEN.

De STK-funk t iona ri s za 1

voornème f i Jk bet z i ghoudern me t
in de leeftiJd vën I t/m
Nat ionafe Turnsie I e:kti e .

gedurende 1 6 uur per week zich
het opleiclen van circë 5 turnsters

1 1 Jaar me t a 1s doe I dee I name aÈrn de

Gedurende de volgende uren heeft 0e
Ptoegstraat, vol ledi.g i-ngeri-eht voor
exclus j.ef rJe vrí je oef eningvloer,
turnr;ters :

maandag vën 16, :r0 u{rr tot ?0, OO uur
wt:ensdag van 1 ? . nO tot 2n . O0 uur
vriJdag van 16.3CI uur tot ?O.OO uur
zaterdag v€n 09.O0 uur tot 12.OO uur
en vèn 16.OO tclt 19.il0 uur.

Naast deze prestat i er-opLrouwgroep
Talentgnoep en een turngroep, die
KNGB.

Hazenkamp de turnhal aön de
topsport turnen voor dames
heschi kbaar voor deze vi jf

-x- .J /.-
,rJ

;i t/l a <:)
^1

J,
@

kent De Hazenkamp een Jong
uitkomt in de B-IiJn van het

Uitgesplitst tret.ekent dit :

We rerhpnen reknnen het komende seizoen op de volgende turnsters:

ViJf turnsterr; in de leef tijdskLesse van 9/ 1O/ 11 Jaar, te
MertJe BertrÉrms, Li e:ke Nieuwentruizen, Kasia Lesniak,
Petrovic.

weten : §
Mari ska ,r..I/s/q



f nmidde 1r l', F

IeeftiJd varl
getraind door

der up1r.'iri inE von u Lt'n 6 getalenteerde hinderen Ín rJe

zr-.!s tot acht Jaör al een seizoen gaande; tLJ worden
jonge Ha zenkèmp vri Jwi I l.ggf:_:

-t-''-Y-NaasL dcee gel.alerrLeerde, Jonge
i s er ook nog een Ei-l i Jngroelr te
Vermeu len, Maaike Hopman .

turns ters en de Jdng Ta IentgroeP
weter n : Barbera LaPre, Sandra

Oe vrddg bliJft overerínci wie vön deze turnsters opnieuw de weg

nëar rJe turnhel zal weten tí? virrrJen bi.J de start van het
turnse j znprr.

rn de pJanning vËn onze vFreniging traint cle sTK-kracht niet
alLeen dí? prr:st.ati.eopbouwgrocp màar hr:eft hii tr:vcn': dr:

supÉ?rvisie ovr'r cl e .long TalentgroeP en de H-l j in-turns:ters.
Daarbij kriJgt hij ger:1t-rrendrz 12 uur per week assistr:ntie vrln
choreogrof er, riie of aJs vrijwÍ.1 J jger of in vast-cl ient-verhnnd
onze vereniging werkz'lÉm is. tle B-liJn-turnsters trainen al
gerJurende cieze 12 uren . ( zi €r crdrrgetrrachte sterretJesJ

Ook voor het komende Jaar is vo Ldor:nrJe ge ld begroot voor rJe

salarissuppltr1.je varr de STK-trainer en er is met mate'geld
hesr:hikbaar voor het aantrekken van een chr:reograf e '

Ue verelrigirrg kan eÉrrr waarbcrrg geven dat de financien vclor de

salarissupplt,:tie kan worclen opgebracht. WeI eiJn wiJ van mening
dat we een corrtrast van zeker vijf jaar willen aangaön.

Z-eker i.s rlet trr:L i:estuur vetn menig is dat turnsters, die de
natíonaIe t.gp rreL nÍet halen zeker binnen onze vereniging moeten
worden opgevangen en dat ziJ biJ voorkeur dienen te trairren
gedurende cl ezeilfcl er t,ijc.l err irr dezelfde hal als de

steunpuntturnstr:rs. De veneniging heeft zowel què financien als
trainÍ ngsficcommodat j e daar verder geen ruimter sn€€-.\ccQ-,

x h*,1*t.Í-'r^^-ll;J.*

(? e l'l
nl 1

let;n

i ( ! roo.=\

* [\o^*-r['Q';.1' ('-.- -^-^,]r. /' K^ -.--l-* I* c"f k ^^.-*,L"#* L***,*-).,.)
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Aan It. Zegers, M. Ifalg, H. ter l{engel, H. Verschuren, E. Nieuwenhuizen,
F. v.d. Heijden

TURNLEIDING _ KNGB TOPSPORTBEI,EID

KNGB en liVC 1ljken bereid een volledige STK plaats ter beschikking te
stellen onder de volgende uitgangspunten:
* halve arbeidsplaats conform steunpunten beleid* halve arbeidsplaats aIs verenigingskracht, ingezet in topsportsfeer* KNGB treedt op a1s werkgevtr
* vereniging betaalt 40t van het salaris = Í L6.000,-* r'ereniging stelt orn niet l-6 unr turnhal ter beschikking* verenigingeu van deelnemers aan het steunpunt rnoeten de kosten hiervan

clragen. Voor zover ik weet is dit nieuv beleid, de Hazenkamp draagt nu
niet bij aan deelname Jong Oranje selektie.

TIITGÀNGSPUNTEN
* kosten Ploegstraat per jaar (begroting 1989-1990) í 40.800,-* aantal beschikbare klokur:en 48 per week
* kosten Ploeqstraat per uur per jaar 40.800 : 48 = Í 850,-* aantal deelnemers sterrnprrnt 5

STEUNPUNT (508 van de §TK baan)
Steunpunt bij de Hazenkamp betekent L6 uur hal ter beschikking stellen err

í B.000,- bijdragen aan het salaris (van de 50% STK baan).
Het steunpunt kost derhalve i6 X / 850,- + í 8.000,- = Í 21.600,-
Deze kosten kunnen door de Hazenkamp worden doorberekend aan cle
verenigingen valr cle deelnemers. Per 1id per jaar dient daaronr Í 4.320,-
doorberekend te vorden.

NADELEN
Deelnemen aan de selektie kost voortaan de rrereuiging fors geld, dit
betekent ook voor de Hazenkanip een verhoging van cle topsportkosten tenzij
dit de eniqJe bi jdraqe is die de rrereniging levert aan de topspor:t.
Het steunpuntbeleid wordt financieel geheel op de verenglngen afgewenteld.
Zouden a1le 5 <leelnenrers Hazenkampers zijn dan kost dit de vereniging dus
Í 21.600,- (minus de netto kontributie inbreng van ca f 4.000,-).

Onze hal is 16 uur niet ter beschikking voor verenginqswerk.
Bij deelname aatt wedst.rijden gaat cle bond rnet <le eer strijken en niet de
verenging.

VOORDELEN

Indien deelname aan deze selektie het enige topsport gebeuren is dat geld
mag kosten dan wordt de volledige verantwoordelijkheid afgekocht voor
Í 4.320.- pèr jaar per deelnemer.
De vereniging profiteert natuurlijk wel wat mee in bekendheid.

EXTRA
In de 9 uur op nraandag, woensdag en vrijdag mag tle vereniging ook onder
eigen leiding een aantal turnsters onderbrengen. Indien de Hazenkamp
leiiling een ehoreografe zou zijn dan mogen beiden lesgeven aan de gehele
groep.
Kosten van deze leiding ca / L0.000,- per jaar.
Bij b.v. B deelnemers kost dit dus 10.000,- : B = Í 1.250,- per deelnemer.
Stel de netto kontributie inbreng op í 400,- per deelnerner dan kost dit
ertra stuk topsport dus (slechts) / 850,- p€r deelnemer per jaar.



HÀZENKÀHP-DEEL (50* van de STK baan)
De leider wordt rloor de KNGB ter beschikking gestelcl tegen bijbetaliulJ van
/ 8.000,- per jaar (KNGB is werkgever). De STK kracht zou nog enkele uren
na de stettnpunttrainingen kunnen geven en éen.lvon<l inrlien liij of zt)
gelloeqen neemt nret slechts eén vrije dag per week. Stel dal zo nog 10 ullt
kttttnen worden verzorgd voor B-turnen en b.r.. CIOS dan kosten deze uren
/ 800,- per jaar. Norrnaal rekenen we hier ca f L.200,- voor.
Voor cle i ni.'rr11j ng \;an de or:eri,Je 9 rrur kan gedacht worclen aan het 1r:iclintl
geven aan het totale trrrn-gebeuren (bes;tuurlijk on<ier:steunend) .

KOSTEN ÀSPEKT TOTÀÀL
Steunpunt, stel alle 5 deelneniers t'arl rle HazenkarrtJr
extra Hazenkanrp deelnemers 8 leden
or,'erige trrrngroepen kostendekketrd
totaal

fnkonrsten netto kontributie itrbreng
Voorrleel tien ouerlge lesrrreir ca l0 \ / 100,

Í ?t .600, -
10.000, *

i 31.600, -

7.100
I .000

KONTRAKT
l'tijns inziens zou eell eïl ander pa.s nroqen .inq.ran jncljen tle K\(;B l;eieir'l
h1i jkt nret orrs een l anqduli5y kontrakt aan te qaall. Onrlerhandel jrrgert rioet en
plaats r,'jnrlen in bijzijn van nreeL<1ere Hazenkanrp bestuurslerlerr. Ili rlerrk
hierbij aan een delegatie varl l.las Ita1g, ir*irrr Zegei's, Frans van der Hejjden
en rni jzelÍ .

Dr: vol qende onclerwerpen te bespreken:* kontraktduur, uiet langer en korter dan 1-B-1995* opzeglernrijn nrininraal een half jaar
* ontbindingsf aktoren, wegvallen van akkonrnioclat ie* zekerheirl over rie jrriste iroogte en toekonrstontwikkelinrg

dragen leiderslasten* bijdrage aan steunpunttrainingJ moet door 11e KNGB in
gebracht bij de diverse verenigingerr

I garantie van rioorbetal Íng aan cie Hazerrkanrp hlerr';in uc)k bi j onr olr.locni',t,
deelnante, j aarbedraq vast .

t termi jrreu rran betal inql
i rrolledige verantwoorclel i jkhe:id r,-an rle steunpunttraining bi j K\GRl corrseqllenties t.a.v. de hrturovet'eenkonrst fir€t Rntqers. Irt rle

huurovereenkonist is dit nu rriet nrogelijk, te vet:witcliten is dat Rulgr,,r:; +.i'

fors van wi1 profiteren.
* Hazenkampbestuur ueemt rleel aarr rle soliicitatie en selektie* Hazenkanrp draaqt bij aan de op te stellen funktiebeschrijving* Hazenkamp zor:(:lt rror:r funktiebeoordeling van het }lazenkamp cleel* geen mutaties aIs ontslag of salai:isr,'erhogingen zonrler overeersr errrrrri rrrl* a1l-e arbeidsvoorwaartlelijke zaken le reqielen rloor persjoneelsfr.rnl:t ionarjs;

l'\lGB en Hazenkatrrp (niet cle t echni sch coörrlirrat or'): gararltir:s voor ver'\:anqende leidin!i bij uiÍi'allen varr tle trainer
'' garanties voor Irrogelijkheid dubbelgebruik, onafhankelijk van persoonlilke

wensen van de leirler

ÀFRONDING
Zoal s eerder qezer_Jd ben ik bereid 11e nocli ge t i jd te steken in rleze ruat eric',
het stui t mi j echter noq steeds tegen cle iroi:st dat nu in korte terrri j -jn nroet
wortlen beslr tel] over een beleitl iiat tot uog toe weiirl q oJrenbaar 1s; geweest
en dat nog niet heef t gelel-d tot ook rÍraar het kle jnste brief je.
Laten we er voor t'ak-en ii;rt rtÉ) clr Íj triel r-,ptriettw laten nteeslerti err itr {,?Ë'tr

triettw "Sc'haaf slrrà à\.,oïrturlr" .

Sinron I't. l-sterr, lc) l-1tq0.

var .le bi j t e,

reken i.trg w(-)Il(rien



Aan het bestuur van
De Hazenkanp Nijnegen
p/a de heer S.C. Kersten
Tolhuis 1309
6537 I4R Nijnegen

uw kenmerk

onderwerp

ons kenmerk

DVr/ jdrl339 /C3a.99

datum

12 septenrber 1990

Koninklijke Nederlandse
GymnastiekBond

Lage Bergweg lO
Postbus 142
7560 AC Beekbergen
Te].: 05?65-2151*

'ltelefrrx: O576tj-::505
' i'e] e,.,, i;'r:L,15 i'(lil í;i l il-i,
t'os14;!r'r: .l .i?'I5
iliuL!r: ih,f ri i3eelit-rei'51,',:i r

-[i',ek-rrr'.: 3i1.9'1 !]8 aill 7

{-}pge;:rcir'i L5 ra.;iu'i l8$l
S-rrK tr.: V,ll'7788

amslerdam 1991
l5 20 iu)y

Geacht bestuur,

Nanens de Sectie Wedstrijdsport van de Koninklijke Nederlandse
Qrnrrastiek Ekrnd bevestigen wij hiernede de net u gemaakte afspraken
net betreld<ing tot het steunpunt Nijregen en de
steunpunttrainingen.

Per 1 septenrber j}. is in diens'b van de KNGB getreden als STK-.
funcbionaris de heer H. Koster te Drachten voor 40 uur per week,
waar:van 20 uur aIs steunpunttrainer. Van deze 20 uur zal de heer
Koster 15 uur worden jlgezet al-s trainer van het steunpunt
Nijnegen en 3 uur bij de Jong Oranje training op papendal.
Verder behoudt de KN@ zich het recht voor de heer H. Koster voor
marirnaal 60 werkdagen per jaar voor centrale taken in te zetten
(inclusief ca. 35 Jong Oranje trainilgen op zondagen) "
De jnvulling van de resterende 20 uur zal nader worden bepaald.

Het in dienst treden van de heer Koster is afhanl<elijk gesteld van
het feit dat door De Hazenkalrp aan de KN@ op jaarbasis een bedrag
wordt voldaan van Í 6.000r-- (eventueel te voldoen in 12 termijnerr
van f 500r--) en daarnaast een garantie wordt afgegeven voor de
periode van 1 septernber 1990 t/m 31 juli 1992 dat de turnhal
kosteloos voor het aantal gebruiksuren aan de KNGB ter beschil<tclng
wordt gesteld.

Vriendelijk verzoeken wij u ons per onrgaande een schriftelíjke
bevestiging te doen toekonen dat u nret de door de KNB gestetcle
voonnraarden net betreldci-ng tot de vorenbedoelde financiëIe bijdrage
en de garantstelling ald<oord gaat.
Een orzereenlccrnst terzal<e zal u worden -toegezonden.

ïnmiddels tekent, net vriendelijke groeten en
hoogachtend,

IJKE NEDERTÀMSE G\IMMSTIEK BOND

-§Y
§- World
J(;Vmnaestraqa

ffiSGBr
KONINKLIJKE NEDERLANDSEdi-::ecteur

GYMNASTIEKgÖND



Aan het bestuur van
De Hazenkamp Nijmegen
p/a de heer S.C. Kersten
Tolhu is 1309
6537 l,lR Ni jmegen

Koninkliike lÍederlanilse
GymnastiekBond

La€e Bergweg 10
Fosibus 142
7360 AC Beekbergen
1b1.: 05?65-2131*

i' l.1, / {-il.;i: ; :1:, r!'
1, , ,iii.i l{; i..il i l' i: l

i'], )rrt,l"irr). I .1,'ï iri

Iia.rrh Ii,atlr) Ileekbi:r'g,rt r

ite k.ri r. : 3k.97.2.i8.99 7
Ol,e,t|ichl .t5 nlr,alt, l8{jtl
KvK nr'.: V 477788

uw kmmerk

ondtrrerp

on6 kenmerk

MM/ jdr / 388 / 170 . ee

datum

27 septenber 1990

Geacht bestuur,

Bijgaand doen wij u twee exemplaren toekomen van de overeenkoÍnst
met betrekking tot het steunpunt te Nijmegen, met heÈ verzoek één
exemplaar getekend aan ons te retourneren,

Inmlddels tekent, met vriendelijke groeten en

hoogachtend,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK BOND

:-:'

den Brink,
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OVEREEIKOI,T§T

Het bestuur van de KoNINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK BoND,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Beekbergen,
Lage Bergweg 10, hierna te noemen'KNGB" , ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar direcLeur, de heer R.v.d,Brink,

I(orinktiike Nederlatralse

CyErastiek Bord

en

geve6tigd te

: G.V.De Hazenkamp
p/a de heer S.C,Kersten

r Nijmegen

vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris, hierna te
noemen'Rechtspersooni,

OVERIíEGENDE DAT:

1. De KNGB een steunpuntbeleid heeft ontwikkeld daL beoogt
heL functioneren van de georganiseerde sport Le verbeteren
door daaraan een beperkte professionalisering op regionaal
niveau op het werklerrein van de Sectie t{edstrijdsport
toe te voegen.

2, Ter uitvoering van diÈ beleid de KNGB professionele sportmede-
werkers, hierna Le noemen steunpunt trainers, in dienst neemL
en overeenkomsteu sluit met rechtspersonen in regio's die als
regio-steunpunten kunnen fungeren waar van de diensten van
bedoelde st.eunpunttrainers gebruik kan worden gemaakt.

3. De rechtspersoon a1s regio-steunpunt Nijmegen
wi1 fungeren en met de KNGB een overeenkomst wil aangaan voor
het gebruik mken van de diensten van de KNGB als vermeld en de
KNGB daarin bewilligt.

ZIJIT OVERIENGEKOUEN ALS VOIGT:

1. Per 1 september 1990 is bij de KNGB in dienst getreden als
steunpunttrsiner de heer H.Koster vonende te Apeldoorn.
De KNGB en de rechtspersoon verklaren hierbij te zijn
overeengekomen dat de steunpunttrainer in dienst van de KNGB
15 uur per week zal worden ingezet. a1s trainer van het regio-
steunpunt Nijnegen.

De technisch directeur van de KNGB bepaalt welke personen en
welk aantal onder leiding van de steunpunttrainer aan de
training zullen/zal deelnemen.
In overleg tussen de genoemde technisch directeur en de
rechtspersoon zal worden bepaald of en in welk aantal het.
aan de rechtspersoon verbonden technisch kader en leden van
de rechLspersoon tot medegebruik van de turnhal als bedoeld
in artikel 3 kunnen worden toegelaten.
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3, Zo lang de rechtspersoon van de diensten van de KNGB ingevolge
deze overeenkomst gebruik maakt, dient de rechtspersoon voor
de door de steunpunttrainer benodigde gebruiksuren kostenloos
een turnhal aan de KNGB ter beschikking te stellen. De tijdsduurvgn benutting van de turnhal wordt dooi de KNGB na overlei metde rechtspersoon en de technisch directeur vastgesteld,

4. De rechtspersoon stelt de steunpunttrainer in staat zijn werk_
zaamheden uit te voeren conform zijn taak_ en functie_
ornschrijving, zoals die door de K]'IGB is vasLgest.eld. fn verband.
hiermee is a1s bijlage deze Laak_ en functieómschrijving aan
deze overeenkomst gehecht en verklaart de rechtsperioon hierbij
daarvan kennis te hebben genomen.
Ter verdere bevordering van een doeltreffende samenwerking
tussen de rechtspersoon en de steunpunttrainer benoemt de
rechtspersoon een conLactpersoon uit zijn midden net voldoende
bekwaamheid en bevoegdheid om een vlottà gang van zaken, voor
zover dit van de rechtspersoon afhangt, te verzekeren.
De rechtspersoon houdt er rekening mee dat de steunpunttrainer
voor maximaal zesLig dagen per jaar door de KNGB woidt ingezet
voor het verrichten van centrale taken.
De rechtspersoon betaalt asn de KNGB als bijdrage in de kosten
van de dienstverlening ingevolge deze overeenkoÀst een bedrag
van f 6.000.00 per jaar, te voldoen in maandelijkse ternijne;
groot f 500.00. Zoals t.hans kan worden overzien, is de veigoe_
ding vrijgesteld van omzetbelasting. Indien deze dienstveriening
tijdens de looptijd van deze overeenkomst voor d.e KNGB als een
voor de omzetbelasting belaste prestatie wordt beschouwd, zal
dit bedrag worden verhoogd net deze omzetbelasting.

5. Indien de diensten van de KNGB ingevolge deze overeenkoms! wor_
den onderbroken of tussentijds eindigen door oorzaken die niet
aan de rechtspersoon zijn te wijten, heeft de rechtspersoon
recht op proportionele korting van zijn bijdrage, aIs bedoeld
in artikel 4, indien de KNGB niet met bekwame spoed een
vervangende trainer ksn inzetten.

6. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van twee jaar,
aanvangende op L september 1990 en alzo eindigende op
31 augustus L992 zond,er dat enige opzegging vereist is.

7. Indien de KNGB door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst
uit te voeren, heeft de KNGB het recht, voorzover d.e overeen_
komst nog niet is uitgevoerd, deze zonder enige rechterlijke
tussenkomst te ontbínden of op te schorten, te zijner keuie,
zonder tot enige schadevergoeding of compensatie ie zijn
gehouden.
Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke onrstandigheid
ten gevolge waarvan de naleving der overeenkomst redeiijken ijsdoor de rechtspersoon niet meer kan worden verlangd, wairondeiin he!_bijzonder begrepen brand in de ter beschlkiing gesteldeturnhal van de rechtspersoon of andere bedrijfsstoor.,i"".rr,
stoornis ten gevolge van overheidsuraatregelei, ziekte van desteunpunttrainer zonder dat naar het uitsluitend oordeer van deuaL rrddr rreL ulrsturLeno ooroggl van de n,z7T\ n/.=\Í_
KNGB vervansing mogetijk is enzovoorrs 1í§Ndq+
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8. Indien de rechtspersoon niet of niet behoorlijk of nlet tijdigvoldoeL_aan enige verplrchting uit deze overeenkongÈ voort_vloeiende heefr de «Nèg het ,à"nt, ,onà"i ingebrekesteLlingof rechterlijke tussenkomst, de uitvoeriig lr., alle met derechtspersoon aangegane overeenkomste, op'È" schorten of dezegeheel of ten dele te ontbinden, zutts iàr keuze van d. Kxè;;zonder tot enigerlei schadevergoedlng te z:.5n gehouden, onver_nlnderd haar recht op schadeveigoeaiig. -

9. In geval v8n een geschil tussen de KNGB en de recht8perooon,uit deze overeenkoEst voortvloeiend, hetwelk niet in der mlnnekan worden opgelost, zal de rneest górede partf5 het geschllvoorleggen aan de Courissie van n"io"p ,"i de KNGB, dle alsdaneen blndende uitspraak zal doen.

inklijke Nederlandse cymnastiek Bond Rechtsper soon

den Brink, voorzi t ter

secretaris

R.
direcd
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EIJIIGE 1

Task / f unkt i e - orns chri jving' STEIIf,PIIXÏtAÀIXB XI|GB'

De steunPunttrainer zal onder verantroordelijkheld van

het bestuur van de Koninklijke Nederlsndse GyEra8tlek Bond

c.q. het bestuur van de Sectle !íedstrijdsport van de KNCB

rorden belast met de volgende taken:

1,, Ceeft lelding aan en drea8,t zorg voor de tralning(ea) in het
- 

""tg.t"r"o 
tiainingeeteunlunt tÀtt de KNGB naar rlchtlljtleD ven

de bondscoach en de technlsch directeur'

2. In het kader van de organisatie van de trainingen in dit
toegesezen trainingsstóunpunt verzorgt de steunPunttrainer o'a'

- de trainingen en sedstrijdvoorbereidinS, voor de hl'ervoor
speciaal aangewezen turners en/of turnsters;

- het opstellen van trainingsscheru's en plannen naar de richÈ-
lijnen van de bondscoach;

- het op verzoek van de technisch directeur c'q' bondscoach-

samensÈell'en van Èrainingsgroepen' niet zijnde de speclaal
aanSeíezen ÈurnerS en/of turnEter§' voor dit steunPunti

- het uitvoeren van raam- en individuele Planneni

- het invuLlen en bijhouden van aansezigheids- en bleasure-
Iijsten;

- het lndien nodig invullen en bijhouden van declaratLe-
formulieren voor de speciaal aangesezen turners en/of
turnsters met betrekking tot de reiskoeten;

3. De begelelding en bijschollng van de in het aangerezen steutrPunt

werkeide collàga-trainers en onderbouwtrainers' Inforoeert
deze trainers over de trainingsplanning' de oPbouv en DeÈhodiek

van de centrale trslning(en)'

4. Het oP verzoek van de Èechnisch directeur c'q' de bondscoach

begelàiden van turners en/of Lurnsters bij wedstriJden/
deionst5aties en/of promotie activiteiten'

5. HeÈ doorgeven van informatie over de cenÈrale lrainlng aan de

in het steunpunt trainende turners en turnsters'

6. Gevraagd- en ongevraagd Eeven van adviezen aan de bondscoach'
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T.ooderhoudenvanconÈactenuetdevereniSinSstrainersuitde.
i"gfo net betrekking Èot het scouten van jeugdig talent en het

.gerr"t r"t Èechnische inforDatie'

L BeÈ leveren van een bijdrage aan de beoordeling van de ln het
- 

"a"or,porra 
werkende ondàrboustralners en turners/turnoters'

9. Mederrerking verlenen bij en/of het oP§tellen van Progra@a's
teoten,werkboeken'stageB en tralningsvedsÈrijden'

lo.Technische- en organisatorische hulpverlening van de bonds-

coach door o.a.

- bijwonen van werkbeePrekiirgen;
- verdeling vBn Lnforoetiei
- eventuele onderateunLns' bij het vervoer centrale en/of

decentrale vervoer van turnera en/of turn8ter8'

11.BiJ centrale werkzaaoheden zal de §ÈeunpuntLrainer zich rLchten

nair de in§tructie(s) van en door de bondscoach c'q' de

technl'sch dlrecteur Segeven'

12.Direct aansPreekpunt voor de steunPunÈtrainer is de bondscoach

c,q. de technlsch dlrecteur'

13.De punten 1 en 2 hebben de hoogste prioriteit'
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BIJI,ÀGE 1

Taak / f unkt i e - oms chr i j ving' STEIIIIPUNTTRAINER KNGB'

De steunpunttrainer zaL onder
het bestuur van de Koninklijke
c.q. het bestuur van de Sectie
worden belast met de volgende

verantwoordeli jkheid van
Nederlandse Gymnastiek Bond
Wedstrijdsport van de KNGB

taken:

2.

l-. Geeft leiding aan en draagt zorg voor de training(en) in het
aangerilezen trainingssteunpunt van de KNGB naar richtlijnen van
de bondscoach en de technisch directeur.

In het kader van de organisatie van de trainingen in dit
toegewezen trainingssteunpunt verzorgt de steunpunttrainer o.a.

- de trainingen en wedstrijdvoorbereiding voor de hiervoor
speciaal aange\dezen turners en/of turnsters;

- het opstellen van trainingsschema's en plannen naar de richt-
lijnen van de bondscoach;

- het op verzoek van de technisch directeur c.q. bondscoach
samenstellen van trainingsgroepen, niet zijnde de speciaal
aanger{ezen turners en/of turnsters, voor dit steunpunt;

- het uitvoeren van raam- en individuele plannen;

- het invullen en bijhouden van aanwezigheids- en blessure-
lijsten;

- het indien nodig invullen en bijhouden van declaratie-
formulieren voor de speciaal aangewezen turners en/of
turnsters met betrekking tot de reiskosten;

De begeleiding en bijscholing van de in het aangevrezen steunpunt
werkende collega-trainers en onderbouwtrainers. Informeert
deze trainers over de trainingsplanning, de opbourÍ en methodiek
van de centrale training(en).

Het op verzoek van de technisch direeteur c.q. de bondscoach
begeleiden van turners en/of turnsters bij wedstrijden/
demonstraties en/of promotie activiteiten.

Het doorgeven van informatie over de centrale training aan de
in het steunpunt trainende turners en turnsters.

3.

4.

5.

KONINKLiJKE NEDERLANDSE
GYMNASTIEK BOND

6. Gevraagd- en ongevraagd geven van adviezen aan de bondscoach.
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7. Onderhouden van contacten met de verenigingstrainers uit de
regio met betrekking tot het scouten van jeugdig talent en het
geven van technische informatie.

8. Het leveren van een bijdrage aan de beoordeling van de in het
steunpunt werkende onderbouwtrainers en turners/turnsters.

9. Medewerking verlenen bij en/of het opstellen van prograrma's
testen,werkboeken, stages en trainingswedstri jden.

l0.Technische- en organisatorische hulpverlening van de bonds-
coach door o.a.

- bijwonen van werkbesprekingen;
- verdeling van informatie;
- eventuele ondersteuning bij het vervoer centrale en/of

decentrale vervoer van turners en/of turnsters.

LL.Bij centrale werkzaamheden za1 de steunpunttrainer zich richten
naar de instructie(s) van en door de bondscoach c.q. de
technj-sch directeur gegeven.

12.Direct aanspreekpunt voor de steunpunttrainer is de bondscoach
c.q. de technisch directeur.

13.De punten 1 en 2 hebben de hoogste prioriteit.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
GYMNASTIEK BOND



SPORTVEBENIGING

-DE HAZEI{KAMP''
NIJMEGENÉJY

Àan de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond
t.a.v. de heer R. v.d. Brink.
Lage Berqweg 1-0
7360 ÀC Beekbergen

Uw brief MYI/ rvs / 1- 50 . 99 / Ly3L7 B /F
Datum 31- januari 1991
Onderwerp overeenkomst steunpunt Nijmegen
Ni jmegen, 16 april l-991- .

Geachte heer van den Brink,

Om te beginnen onze excuses voor de laten behandeling van uw
brief.Dit is veroorzaakt door drukke omstandiqheden binnen de
vereniglng en het feit dat noqral wat overleq is geweest over
dit onderwerp, zowel binnen de vereniqinqr als ook met de heer
D. Weymans.

Vooraf dient opgemerkt te worden dat sportvereniging de
Hazenkamp de uitdrukkelijke wens heeft met de KNGB een
samenwerking voor meerdere jaren aan te gaan voor een
steunpunt in Nijmegen zoals dit is bedoeld in het hiertoe
ontwikkelde beleid.

Binnen het steunpunt Nijmegen wordt reeds sinds oktober l-990
getraind en ik heb uw nota ter afdoening doorgestuurd naar de
penninqrmeester van onze sektie gymnastiek en turnen.

Het mogelijk vestigen van een steunpunt in Nijmeqen is op
zondag 26 augustus 1990 door de voorzitter van de sektie
gymnastiek en turnen, de heer M. WaIq en ondergetekende
uitgebreid besproken met de heren van Elteren en Weymans.

Tijdens dit gesprek is uitgebreid gesproken over het samen-
werkinqsverband en het medegebruik van onze accommodatie.

De door u toegestuurde overeenkomst is bij de bespreking in
ons bestuur op verzet gestuit. Wij sturen u hierbij een
voorstel voor een overeenkomst waarin onze ideeën zíJn
verwerkt. A1Ieen de geheel of gedeeltelijk gewijzigrde tekst is
hierin weergeqeven. De intentie hiervan is doorgesproken met
de heer D. Weymans.

De samenwerkingsvorm zoals wij dat zien wijkt af van uw
voorstel en }eidt er toe dat een aantal-, door de KNGB
qeselecteerde leden, tijdens onze trainingen medegfebruik maakt
van de turnhal.
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,rDE HÀZEI|KAnP'
NIJMEGENÉZY

In deze trainingtijd is de vereniging verantwoordelijk voor de
turnhal en de samenwerkinqr.
Onze turnhal is voor bedoeld dubbelgebruik groot genoeg en er
zi)n voldoende toestellen. Het is duidelijk dat dit geen
qroepen zijn die de vereÍste rust verstoren.

Wij qaan er van uit dat over het algemeen een aantal van de
geselecteerde deelnemers lid van de Hazenkamp zí)n. ÀIs
tegenprestatie voor de deelname van onze leden aan de
steunpunttraining stelt de vereniging de vereiste ruimte om
niet ter beschikking en de bijdraqe in de salarislast van de
door u gecontracteerde trainer.
Wij stellen u voor dat de bijdrage aan het salaris evenredig
opgebracht wordt door de vereniging van de deelnemers of de
deelnemer zelt en dat dit bedragr door de Hazenkamp wordt
geind. De Hazenkamp staat garant voor de betaling aan de KNGB
ten bedrage van maximaal Í 6.000.- per jaar.

I^Ii j bepalen, zonodÍg in overleq met de technisch directeur,
welke qroepen parallel aan de steunpunttrainingen van het
resterende deel van de turnhal gebruik maken. Bedoeld overleqt
gaat niet verder dan afspraken over verdeling van vloerruimte,
toestellen en over de rust in de zaal.
Wij dragen de verantwoordelijkheid over onze leden.

Wij interpreteren het woord medegebruikers in de door ons
voorgestelde overeenkomst aIs de door de KNGB geselecteerde
deelnemers aan de steunpunt-training.

Bijqaand ontvangt u het concept van de wijziging€ÍI, wij zí)n
gaarne bereid een en ander nader toe te lichten.

Hoograchtend,

S.C. Kersten
voorz i tter / sekretari s
Tolhuis l-309
6537 MR Nijmegen
telefoon 080-442628

kopie sektie gymnastiek en turnen
FH, RW, WZ, MW

-Z
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KONINKTIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK BOND
- SWS-Technische direktie
p/a N.S.e. Papendal
Postbus 484
6800 AL Arnhem
Tel. : 08308-37165

Arnhem, 6 mei 1991-

Aan de
weledele heer S.C. Kersten
voorzitter/secretaris van de
G.V. De Hazenkamp
p/a Tolhuis 1-309

6537 MR Níjmegen

Ond. : Overeenkomst steunpunt Nijmegen

Betr. : Uw brief van 16.0 4.L99L

Zeer geachte heer Kersten,

Uw brief van d. d. 1-6 . 0 4 .L991 m. b. t. de overeenkomst, hebben wi j
in goede order ontvangen.

De behandeling/afhandeling van de door u voorgestelde
wijzigingen zal nog enige tijd in beslag nemen. We zullen
hierop zo snel mogelijk terugkomen en u onze reactie doen
toekomen.

ïnmiddels tekent,

met vrfndelijke groeten,

KONINKLTJKE NEDERLANDSE GYI\4NASTIEK BONDfi^n/
Technijsch direkteur

:
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