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AANNEMINGSBEDRIJF TENTEN

POSTBUS 455

6500 AL Nllmegen
Voorstadghan g0

rel.080-77't530
Rabobank: I 5.78.55./80
Glro v.d. bank: 862575
K.v.K Nllmegen:32878

Derhalve wordt bovenqenoemde begrotirrg:
Bedrae oktober 1990
Verhogina 6Y,

Niimegen. 9 ianuari 1990

Eetreft : Geuriizigde offert'= rllubhuis Lindenholt
Onze ref - : 1OO-TB]-/FL/ JT

Geachte heer 5chö1s,

In vervolg op het telefonisch onderhoud van heden bevestigen wii
het volgende betreffende de b,egroting gedateerd :tO oktober 1S9O
{ s61-ï90 } .

In verband met stiiginE van de Erondstofpriizen en wetteliik
vastgestelde lsons'rerhoEirrg Per X ianuari 1S91 zi in wi i
Eenosdzaakt de rrri izen met ingang van 1 ianuari L{}91 te verhagen
met 67" -

S.V. DE HAZENKAMP NIJMEGEN
P-a. de heer J1-tl. 5chö1s
Aldenhc,f 7O1O
6537 Dt"l NÍ imegen

{ lLZ -763.45
- 6.7t'5. B1

f 1L9-529"26
::: :: -.- = = :-- = = =: :- = :: =

Pri i= rrer ianueri 1-+Ër

L-eyeIànE_egqslwe_ë-f -d_.e!Priizen ziin exclusi-ef LA,5% ETII-
Eetalirrg birrnen L& dagen na factuurdatum-

{.Ii i vertrouuren erop u hiermede naar genoegen te heeben
eeÍnf,ormeerd en verbliiven inmiddels met vriendeliike groeten

Hoosachtend.
AaÍmeni-tlesbedri i f Tenten

i.- i ; t -..--. :':Lrr.€

tEVEfrfNR- €N VEnKO0FVOOAUAARDEN, OF.l sÍt ofí.rt.r, qp 111? ?pdr-.€hëan tÉn cnt.n op r'l'1. m.t @t Éi!In?t'r
ovGr'..hkoatts rl J da Atq.Em V€rx..r.rs Ultv*rírtt 14'1116116ína l.r trt Badb.dri ri (AV}<A '7?l . b'*t-rif f.rr.J.
aarvrrElhg.r^ Erk an almtalhg ln ragía, vtn èofartíng. Eovanrtaanda woor$ardan zl.rn gadaPohaaííJ t.ar
9rtt?1. vrh da Arrondlrrffiëtr.€tièlrrnk èa Aríth6 oridar mr l7-l99o.n zt-ln. la.ttchríft' Itl., otlt o@
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SPORTVERENIGING

-DE HAZEilKÀTP'
NIJMEGENrtY

Betreft

Aan

bouw klubhuis Lindenholt.
Nijmegen, 20 januarÍ 1990.

Geachte dames en heren,

fn onze brief van !2 november 1989 hebben wij onder andere aandacht gevraagd
voor de problematiek rond de noodzakelijke verplaatsÍng van ons klubhuis
binnen het sportkomplex Lindenholt.

Inmiddels hebben hierover met Uw afdeling Sport en Recreatie enige gesprekken
plaats gevonden waarbij het volgende is vastgesteld;

- In het budget voor de verplaatsing van s.v. de Hazenkamp is geen rekening
gehouden met de bouw van schej-dsrechter- en spelers-kleedkamers. s.v. de

Hazenkamp za1 gebruÍk maken van de kleedkamers van Quick.

- In het budget is enkel rekeni-ng gehouden met de bouw van een bergÍng t.b.v.
de korfbalsport en de verplaatsing van het klubhuis-

I^/ij gaan er van uit dat nu de sektÍe wordt verplaatst naar de defÍnitieve
plaars in het komplex de tÍjd rijp is voor een definitief klubhuis en de

ledenvergadering van de vereniging zal dit besluit ook zeker steunen indien
een haalbaar financieel plaatje kan worden voorgelegd.

iíij verzoeken daarom uw goedkeuring te verlenen aanl
- bouw van een definitief klubhuis conform bijgaand schetsontwerp, te

bouwen door s.v. de Hazenkamp in eigen beheer volgens de gebruikelijke
voorwaarden.

- het onderbrengen van de voor uw rekening te realiseren materiaalbergÍng
in ons bouwplan.

- s.v. de Hazenkamp draagt zorg voor a1le bijkomende zaken zoaLs aanvraag
vergunnj-ngen, aansluitleidingen E - G - \^/ - CAI - Tel. en rioo1.

I^/ij achten het mogelijk voor de interne besluitvorming een haalbaar
financieel plaatje voor zowel de realisatie als de exploitatie te kunnen
maken indien u bereid bent het volledige hiervoor gereserveerde bedrag
van f 75.000,- exklusief BTl{ ter beschikking te stellen.
Met de definitieve uitwerking van het bouwplan zal rekening gehouden worden
met een mogelijk toekomstige realisatie van scheidsrechter- en spelers-
kleedkamers aan de Zuld-Oost zijde van het gebouw.

Rekening houdend met een realísatie in het voorjaar van 1990 za1 het
duidelijk zijn dat met de nodige spoed de verdere voorbereidingen moeten
worden gestart en wij verzoeken u daarom op zo kort mogelijke termÍjn uw

besluit kenbaar te maken.

Hoogachtend,

S.C. Kersten
sekretaris.

Tolhuis 1309
6537 MR Nijmegen

Kopie; Dienst Educatie en Llelzijn,
Nijmeegse Sportraad
K_BT-BK_FH

het College van
van de gemeente

Burgemeester en hlethouders
Nijmegen.

afd. Sport en Recreatie



Vergadering:

l5 februari 1990

0atum:

l5 februari 1990

Prolekt:

Nieuwbouw ciuLs,ebouw
Korfbalverehig ing
Hazenkamp, sportpark
LÍndenholt

Ter afhandeling door

K.V. Hazenkamp,
P/a dhr. Kersten,
Tolhuis 1309,
Nijmegen.

Miltenburg

van Zand

Hazenkamp

Hazenkamp

AfsprakenlijstDienst Ondersteuning
tie

Korfbalvereniging Hazenkamp: hr. Kersten (voorz. ),
hr. Bor

Gemeente Nijmegen: van Zand

T.k.n. leden BouwcommissÍe: weth. Hompe, weth.
Buitenhuis, SE20, Zieck, 3060 Kuhlmann + Binnenpoorte
EI.I70 Miltenburg, OC75 Brooymans, VH40 Nillesen

Afwezig:

hr. Miltenburg wegens ziekte

Besluit / Afspraak

Mededeling werd gedaan dat de Bouwcommissie sportpark
Lindenholt op 14 februari 1990 heeft besloten het ver-
zoek van Korfbalvereniging Hazenkamp d.d. 20 januari
1990 te honoreren.
Dit betekent dat de gereserveerde middelen
(f. 70.000,--) voor de verplaatsing van de huidÍge
semi-permanente clubaccommodatie ter beschikking worden
gesteld aan Hazenkamp om in eigen beheer, op de haar
toegewezen plaats op het sportpark, een permanent
clubhuis te realiseren.

De gemeente Nijmegen zaL dit schriftelijk bevestigen en
doen vergezellen van een concept-overeenkomst die deze
schenking nader r>orm za1 geven.

Er zal door de gemeente NiJmegen een bouwprocesplanning
worden opgesteld met a1s uitgangspunt een bouwkundige
oplevering per t 15 juli 1990.

Mocht bovengenoemde datum onverhoopt niet haalbaar blij-
ken dan zijn er geen beletselen dat Hazenkamp zolang als
nodig gebruik blijft maken van de huidige semi-
permanente accommodat ie .

Op het moment van huisvesting in het definitÍeve club-
gebouw zaL Hazenkamp tot afbraak van het semi-permanent
gebouw overgaan en afvoeren.
Door partijen zal naar een mogellJke herbèstemmíng wor-
den gestreefd.

Teneinde het bouwproces op gang te brengen zal de vere-
niging zo snel mogelijk (zie planning) het voorlopige
bouwplan Índienen voor een welstandsbeoordeling.
Afhankelijk van het daaruit voortkomende advÍes zal de
bouwvergunningsprocedure gaan lopen.



ïer afhandeling door

Hazenkamp

Gem. NÍjmegèn
Schothuis

Gem. Nijmegen
B innenpoorte

B innenpoorte

Hazenkamp

Hazenkamp

Miltenburg

VERG/07Ï'I.r05. I

9.

10.

Besluit / Afspraak

Op voorhand dÍenen nu reeds de volgende opmerkingen in
het schetsplan te worden verwerkt:
. ramen aan de ttwonÍngzijdert van het gebouw zoveel als

mogelijk laten vervallen (geluidoverlast);
. zo min mogelijk buítendeuren toepassen

( ínbraakprevent ie ) ;
. bezien of een invalidentoilet inpasbaar is;
. gescheiden ríoolsysteem;
. vetafscheider in keukenafvoer;
. gemeente onderzoekt of hemelwaterafvoer mogelijk is

via:
- zinkpunt;
- hemelwaterafvoersysteem Drieskensacker; of
- middels het drainagesysteem van het toekomstige

derde veld.

Zodra het clubgebouw haar definitieve vorm heeft gekre-
gen zal de gemeente advíesbureau Oranjewoud inschakelen
teneinde dit in te passen in het totaalproject.

Gemeente onderzoekt in hoeverre haar middelen beschik-
baar staan om de omliggende gebouw voorzieningen aIs
fietsenstalling, verhardingen, €.d., reeds nu in de
bestekken voor de groenvoorzieningen mee te nemen.
Probleem hierbij is (mogelijk) het (nog) niet in tijd op
elkaar afgestemd zÍjn van de realiseringsmomenLen der
diverse proj ectonderdelen.

Hazenkamp zal zo spoedÍg mogellJk een verzoek Índienen
voor het verlenen van het recht van opstal.

De vereniging zal tevens zo snel mogelijk kenbaar maken
of er gebruik zal.worden gemaakt van de mogelijkheid van
een geldlening via de gemeen+9.

De korfbalvereniging wenst inzicht te krijgen in de
contracten met de B.V. Exploitatie Kunststofvelden met
name daar waar zíj de huurpenningen behelzen die
Hazenkamp in rekening zullen worden gebracht. De vere-
niging spreekt haar angst uit dat de B.V. om de
exploitatie sluitend te kriJgen mogelijk hogere
huurprÍjzen zal berekenen dan de gebruikelijke.
Op korte termíjn, na afronding van de diverse
overeenkomsten, zal een overleg tussen de betrokkenen
verenigíngen de B.V. en de gemeente plaatsvinden
teneinde dit misverstand uit de wereld te helpen.

Sntvangen d.d. l/- A- 7 <: Nunmer 7o o2/ {
Ter infornatie Ttt 7s _) -*

,'é ,' ,JK /{
Ter behand.eling

Joncept antwoord aan HB )Antwoord via sektie ( kopie HB
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AÍd. Sport en Becreatie

s.v. De Hazenkamp
t.a.v. de heer S. Kersten

Tolhuis 13{9

6537 MR NIJMEGEN

Uw briet van: Uw kenmerk:

- l2-L1-1989 en
20-0r -1 990

0nderwerp:

sportpark Lindenholt

Naar aanleiding van uw brieven

- de met u gevoerde besprekingen

Dlenst
Educatieenïtblziin

0ns kenmerk:

Afd. Ew70
Nr. : 90'20T425

Korte Nieuwstraat 6
Poslbus 9038
6500 JW Nijmegen
TeleÍoon: 080 - 299888

0oorkiesnr.: 29...........

Dalum:

l9 maart 1990

van L2 november l9B9 en 20 januari 1990 en
delen wij u het volgende mede.

Clubhuis

Uw verzoek van 20 januari 1990 lvillen wij honoreren. Dit betekent dat <ie

gereserveerde middelen (j 7C.000,--) voor de verplaaEsi:rg van de huiCige
semi-permanente clubaccommodatie aan u beschikbaar gesEeld irorden om in
eigen beheer een peritranent clubhuis met berging voor sportmateriaal te
realiseren. In dic bedrag zijn ook begrepen de kosten voor gas, \íater,
elektra en riolering.
Wij streven ernaar het huidige semi-permanenEe gebouw te handhaven voor
gebruik door de v.v. Lindenholt. Nadere afspraken zullen hierover nog wor-
den gemaakt.

2. Kunstgrasaccommodatie

1. Door de gemeenEe \dordt zorg gedragen voor 10 grondpotten of vergelijk-
bare voorzieningen voor korfbalpalen op het kunstgras. Over de uiE-
voering is nog overleg gaande; de exacte plaatsen in nader overleg nog
vast te stellen.
De korfbalpalen zelf en de belijningen komen zoals gebruikelijk voor uw
rekening.

2. Voor heÈ gebruik van de velden betaalt s.v. de Hazenkamp aan de B.V.
Exploitatie KunsEgras Lindenholt een huurprijs, gelijk aan de dan
geldende gemeentelijke tarieven. Deze bedragen rnomenteel , 1.510,-- voor
een wedstrijdveld, f 480,-- voor een oefenveld en J 500,-- voor een stel
kleedkaners.

3. De tijden ÍÀraarop de velden en kleedkamers gebruikt worden, zullen voor
de aanvang van e1k seizoen in onderlÍng overleg tussen de genoemde B.V.,
s.v.deI{azenkarnpendehockeyverenÍgingQuickwordenvastgeste1d.



?

5.

-L-

De s.v. de Hazenkamp krijgt van de B.V. de bevoegdheid langs de velden
reclameborden te plaatsen over een lengte van maximaal 30 meter. 'vJanneer
de B.V. verplicht is ten behoeve van de omzetbelasting hiervoor kosËen
in rekening te brengen, dan is de Hazenkaup verplicht deze te voldoen.
De kleedaccommodatie bij de hockeyvelden omvat vier grote kleedkauers
van 25 12 un twee scheidsrechtersruimten. Dit is ons inziens voldoende
capaciteit voor het gebruik door s.v. de Hazenkamp en de hockeyvere-
niging Quick.

Over de vooftgang van de werkzaamheden is regeknatig overleg wenselijk.
Wij nenen hiermede uw brieven voldoende beantwoord te hebben.

BURGEMEESTER EN WETI1OUDERS VAN
N rJ M E G E 

\'o"o bo'senceester

>---
DE SECRETARIS,

,4*,$,i*(

Nummer: o,j r

--ï!

Ontvangen d.. d. 2{. O I -

ler informatie
er behandelin

Concept antwoord aan HB Antvoord via sektie ( kopie HB



SPORryERENIGING

-DE llazEilKAmP'
NIJMEGENÉJY

Aan de sektie korfbal

4 augustus L990

Onlangs hebben Frans en ik kontakt opgenomen met de stichting I",evensmorgen
met het verzoek om een bijdrage in de bouwkosten van het klubhuis. Hierbij
konden wij niet de nodige bescheiden overleggen waarmee aangetoond wordt
hoeveel tekort er is en waarom de exploitatie van het klubhuis en/of sektie
nu en in de toekomst geen ruimte geeft voor aflossing van een lening.

Iiij hebben afgesproken voor eind augustus het nodige cijfermateriaal aan te
leveren zoals:* kostenbegroting klubhuis* financieel verslaq 1989-1990 van klubhuis en sektie* meerjaren opzet voor exploitatie van klubhuis en sektie

AIs jullie op tijd de getallen aanleveren maak ik het verhaal wel.

Is er inmiddels een volledige bouwbegroting waarin voor mijn part de
ruwbouw nog een onbekend bedrag is?

Simon Kersten

Kopie Bert Tobé, Ben Katuin, FH, RI{.



Aan Bert Tobé, Ben Katuin, Jan SchöIs, Frans vd Heijden
Kopie K, Rti

Bespreking op 8-B-1990 met Bor en van Zand bij Stadsontwikkelinq
(op verzoek van van Zand)

Gevraagd werd waarom nog niet is begonnen en hoe de zaak er nu voor staat.
I'Íeegedeeld dat er ÍinanciëIe problemen zijn en dat er qeen aannemer
oprlracht kan riorden verstrekt.

Hr. van Zand vraagt of de getekende kleedkamers de goedkeuring hebben van
de korfbalbond en of het nu uitvoeren van dit deel mogelijk is. De gemeente
gaat er hierbij van uit dat deze worden gebour*d en in de toekomst vollettig
beheerd door de Hazenkamp, dus 1008 privatisering.
Gemeente stelt hiervoor Í 78.000,- beschikbaar, dit bedrag komt echter pas
vri j in 1991,.

Ik heb moeten toezeggen dat wij op zeer korte termijn zullen aangeven oÍ
wij de bouw van het gehele complex kunnen uitvoeren en de financiering rond
krijqen tegen bijbetalinq van de / 70.000,- in 1990 en / 78.000,- in L99t_.
Beide bedrage uiteraard exkl. BTI{.

Voorts geeft van Zand aan nog eens de volgende bezuinigingen te overrregen;
x qeen luiÍel* minder ramen* kombinatie toiletten met kleedkamers

B-B-t_990
Simon Kersten



Aan de gemeent e ll-i j megen,
Dienst Educatie en iielzijn,
Afd. Sport en Recreatie

t.a.v. de heer R. lliltenburg

Betreft korÍbal akkonrmodat ie Lindenholt

§ijmeqen, f9 augustus 1990

Geachte heer Milterrburg,

rn het voorjaar van 1990 is aangegeven clat voor de plaatsing vankorfbalpalen op het kunstgrras-hockeyvgl6 speciale voorzieningen zouden
worden aangebracht in de vorm v;tn 10 grontlpotten.

rtr orrs gesprek op 11 juii j .1. is nreegedeelcl dat in plaats van degrondpotten verzwaarde voetplaten zu11en worden gentaakt voor c1e diversepalen in overeenstenrnring met veiligheids- en stabititeitseisen gestelcl doorltet Kon. l{ederlandse Korf baiverbond.

Twee weken voor het begin van de hompeti
nieuwe llelijninq nog niets geregeld te
hiertoe afgesproken dat deze zaken nu
aangeschaft c.q. vervaardigd elt dat rie
worden gebracht.

tie bleek zowel hiervoor als voor
zi-jn. Met de heer Miltenburg is

door 11e vereniging zu11en worden
kosten hierrian in r-ekeni lg mogen

Bijqaand ontvangt u het kostenover:zicht.
/ 5.000,- over te nraken op giro 901172 t

HooqJachtelci,

S.C. Kersten
sekret aris

Tolhuis 1309
6537 MF. Nijmegen
Tel. : 442628

kopie: K, BT, BK, FH

fk velzoek u het beclrag van
.n.r'. SV De Hazenkamp.



NOTÀ

Betref.t i,r-rrll:zielrlngen r.'oor korf ir;rlspori op kunstqrasveld Lindenhc, lt .

12 stuks verzr+aarcie r,oetplatert à / ?80, -

l1 stuks al.r:rrriuiurrr staanders à Í 10,-

4 stuks rubber beseherniplateu à ï 7r:,-

aanpassen bevest iqlnc.y be1-i- jninq

l(,td.ii

SV De i{azenkanrp
Tolhuis 1:109
6517 llR \ijnregen
qt r,: 901l7l

/ 3. 360, -

840, -

300, -

500, -

/.,?=3!3:
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SPORryERENIGING

,DE HAZ:ilI(AMP''
NIJMEGENÉJY Aan de gemeente

Dienst Etlucatie
afdeling Sport

t.a.v. de heer

Nijmegen,
en lÍelzijn

en RecreatÍe

R. Irliltenburg

Uw brief van L9-03-1990 aÍd. El{70 nr.: 90201425
Betreft klubhuis en kleedkamers sportpark Lindenholt.
Nijmegen, L6 september 1990

Geachte heer Miltenburg.

Àansluitend op onze brieven van 12-11_-L989 en 20-0j.-L990, uw brief van
L9-03-1990 en de daarna gevoerde gesprekken met de afdeling Sport en
Recreatie kan ik u het volgende meedelen;

De vereniging wenst zo spoedig mogelijk te beginnen met de bouw van het
klubhuis, berging en kleedkamers op de door u aangeïezen lokatÍe en
overeenkomstig de door u gestelde voorÍÍaarde dat De Hazenkamp zorg draagt
voor de volledige exploitatie en onderhoud van de kleedkamers.

Er wordt één technische installatie gemaakt voor kleedkamers en klubhuis.
0m het risieo van vandalisme zo klein mogelijk te houden hebben de beide
kleetlkamers en de scheidsrechterskleedkamer één gemeensehappelijke buiten-
deur.

De lange zijden van de kleedkamers worden voorzien van banken en kleer-
haken, de vloeren worden betegeld met vloertegels. De douches worden tot
2 meter hoogte betegeld, de kleedkamerdouches krijgen drie douche-koppen.
Ïn beide kleedkamers wordt een toilet aangebracht, eveneens tot 2 meter
hoogte betegeld.

Omdat korfbal a1leen in de zomer buiten wordt beoefend zullen de kleed-
kamers niet worden verwarmd, wel zu1len maatregelen worden qetroffen voor
het vorstvrij houden.

Op bijgaande schets is de indeling lreergegeven, conform deze schets is
inmiildels de bouwtekening verder uitgerierkt. Op deze tekening is inmiddels
bouwvergunning verleend.

Het Iigt in de bedoeling dat de ruwbouw wordt gerealiseerd döor een
aannemer en dat de afbouw gebeurt met eigen leden. I{ij hopen dat tte ruwbouw
op 1 december 1990 kan worden opgeleverd.



De begroting voor deze kombinatiebouw
uit, aIIe prijzen inclusief BTIf;
ruwbouw
Ieges, aansluitingen en alarmering
technische installaties
keukeninrichting e.d.
afwerking
bouvrrente kortlopende lening
onvoorzien
totaal

ziet er in grote lijnen als votgt

,131.000,-
6 .790, -

17 . 600, -
8 .500, -

21. 800. -
1.950,-
2.360 ,-

,190.000,-

Deze bouwkosten kunnen aIs volgt worden gefinancierd;

bijdrage gemeente voor klubhuis en
bijdrage gremeente voor kleedkamers

(beschikbaar in 1991)
klubhuisf on«ls
Iening
tekort
totaal

berging Í 70.000,-

78 .000, -
12.000, -
20.000, -
10.000, -

Í=11!=3!!:=

Het tekort wordt financierd uit akties en externe bijdragen.
Met de opgenomen bouwrente voor de voor-financiering van de ter beschikking
te stellen / 78.000,- is rekening gehouden met een periode van circa drie
maanden.

Ik verzoek u ons per ommegaande medewerking te verlenen tot realÍsatie van
het gehele complex. Àangezien de ruwbour+ zo mogelijk voor L december a.s.
za1 worden gerealiseerd zullen ook de aannneemsom en de kosten voor de
aansluitingen voor deze datum volledig betaald moeten zijn. Ik verzoek u
daarom de toegezegde / 70.000,- op zo kort mogelijke termijn beschikbaar te
steIlen.

Tevens vensen r+ij op dezerfde korte termijn een leninq van í 20.000,- aan
te gaan.

Hopend op een spoedige reaktie uwerzijds, teken ik,

hoogachtend

S.C. Kersten
voorzitter, sekretaris

Tolhuis l-309
6537 MR Nijmegen
Telefoon 442628

Kopie: K, BT, BK, FH



SPOBTVERENIGING

''l,E HAZEilKAilP'
NIJMEGENÉJY

Aan de gemeente Nijmegen
Dienst Ondersteuning
Afdeling Financieel Beleid

t.a.v. de heer Aalders

BetreÍt vestiging klubhuis en kleedkamers
Nijmegen, l-6 september 1990

Geachte heer Aalders,

In het sportpark Lindenholt is nabij het toekomstig korfbalveld ruimte
gereserveerd voor vestiging van klubhuis en kleedkamers.

In overleg met de Dienst Educatie en l{elzijn, Afd. Sport en Recreatie, zal
sportvereniging De Hazenkamp op de in het bestemmingsplan vastgelegde
plaats een kombÍnatie van klubhuis, berging en kleedkamers bouwen.

Ik verzoek u de vereniging recht van opstal te verlenen.

Hoogaehtend,

S.C. Kersten
sekretaris

Tolhuis 1309
6537 UR Nijmegen

kopie: aÍd. Sport en Recreatie
K, BT, BK, TH



Dienst
Educatie enïïblzijn

Korte Nieuwstraat 6
Postbus 9038
6500JW Nijmegen
ïeleÍoon:080 - 299888

Doorkiesnr.: 29...........
AÍd. Sport en Becreatie

s.. v. de HazenkamP,
p/a Tolhuis 13-09,
6537 MR Nijmegen.

Uw brieÍ van:

18-09- ' 90
0ns kenmerk:

EW7 O /9L2OO364 /
RM/TB

0nderwerp:

Sportpark Lindenholt
bijdrage kleedkamers

In antwoord op Uw brief van bovenvermelde datum delen wij U

het volgende mede.

In Uw brief verzoekt U om een bijdrage in de bouw van
kleedkamers bij Uw clubhuis. Hierdoor wordt U in staat gesteld
de financieringsproblemen voor Uw clubhuis op te lossen. U

sluit hier aan op een ambtelijke suggestie de voor L994 in het
MIS voor kleedgelegenheid geraamde gelden versneld in 1991 be-
schikbaar te stellen.

Wij merken het volgende oP.
De Gemeenteraad heeft op 22 november I9B9 voor een kunstgras-
accommodatie f 955.OOOr-- beschikbaar gesteld voor de aanleg
en f 75.OOOr-- voor directie en toezicht op deze aanleg.
Opzet was hiermee een accommodatie te verkrijgen voor hockey
en korfbal zodat het er naast liggende sportterrein in reserve
gehouden kon worden voor nog zich ontwikkelende behoeften.
Deze behoeften kunnen ontstaan door de groei van hockey en
korfbal. Wij hebben ons verplicht om bij volledige bezetting
van het kunstgrascomplex het derde veld voor korfbal te
bestemmen. AIi deze behoefte zich niet voordoet dan is ook
inzet van dit veld voor andere sporten in principe mogelijk.
De Raad heeft dus uitdrukkelijk besloten dit derde veld (met
bijbehorende kleedgelegenheid) in te zetten voor de zich nog
onLwikkelende behoefte, zoals die bekend zou zijn in L994.

Uw kenmerk Datum:30-0L-'91



Dit veld, c.e. de kleedgelegenheid nu aI in te zetten voor
korfbal betekent het teniet doen van dit Raadsvoornemen
hetgeen niet wenselijk is.
De door U voorgestelde constructie, nu aI aanleggen van kleed-
kamers waarvooi eerst in Lgg4 de financiele ruimte beschikbaar
is, is bedoeld om een oplossing te vinden voor een financieel
probleem dat door de Hazenkamp ze|f veroorzaakt is: U kreeg
àen bedragr (f 7O.OOO,--) dat ioyaal voldoende is om een semi-
permanent-gebouw van de bestaande grootte (60 m2) opnieuw te
plaatsen; vervolgens ontwikkelt U een plan voor een stenen
èIungenould van + 1OO m2 en komst dan niet uit met de eigen en
de ontvangen gemeentemiddelen. Vervolgens wilt U dit probleem
oplossen àoor de voor '94 gereserveerde financiën, bedoeld
vóor het oplossen van de mogelijk in '94 aanwezige vraalt, nU
aI in te zetten voor korfbalkleedgelegenheid.

!íi j z|ln van meni-ng dat de voor U gecreëerde oplossing op de
kunstgrasaccommodatie redelijk is en kan voldoen tot de
capaciteit aldaar niet meer voldoende is. ZoLang dit.wel het
geval is, is de aanleg van kleedgelegenheid niet nodig en
óenselijk om de ftexaÉiliteit op dit park te handhaven. Wij
zl)n dan ook van mening dat de financieringsproblemen.van Uw

ctunnuis, ontstaan dooi grotere en duurdere bouw dan in de
vor5-ge situatie, door rJze1-f opgelost zullen moeten worden en
dat Àiervoor niet de voor '94 gereserveerde middelen kunnen
worden ingezet.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN
NI -EGEN,

i;

DE SECRETÀRIS,

453.doc.Mil-

/



Sportpark Lindenholt - kleedkamers korfbal Hazenkamp.

Àfspraken bespreking 26/9/9O

Korfbalver. de Hazenkamp: Dhrn.Kapuin, Kersten en Schols
Gemeente Nijmegen:
en

problemen.
Hiervoor wordt f 2.5OO,--
onvoorzien.

3. Belastingen.

(:^

dhrn. Keerewier, Nillissen, v.Zand

Miltenburg

al accoord Bouwcie.
club worden over-

1. Bouwtechnisch gegeven.
1-.1- Tekening van september '9O is voor afd. Bouwkunde

accoord. Idem afd. Sport en Recreatie, mits er door
scheidsrechter, indien nodig als gevolg van eisen
andere sportbonden, gebruik gemaakt kan worden van
toiletten in ctubhuis van Hazenkamp. Hazenkamp be-
vestigt dit schrift.elijk.

1-.2 Technische omschrijving van materialen, wordt voor
29/9/9O verstrekt door dhr. Schols aan afd.Bouwkunde.

Toezicht.
Door dhr. Schols.
Àfd. Bouwkunde houdt |tsteekproef controlerr, niet meer dan
l- uur per week, uitgaande van normale bouw zonder

2.

gereserveerd uit de post

3.L f 70.000,-- voor clubhuis heeft
sportpark Lindenholt en za1- aan
gernaakt bij start van de bouw.

3.2 f 78.00or-- voor de kleedkamers moet nog worden
goedgekeurd o.a. in CoIIege en Raad van december
(bij vaststelling gemeentebegroting '9L en inves-
teringsschema' 9!-' 94\ . De ambtelijke voorbereiding
was dusdanig dat verwacht wordt dat goedkeuring ver-
teend zal worden, maar 100? zekerheid is er na de
Raadsgoedkeuring in december a.s.
De risico's van eerdere start bouw zi1n v.w.b. de
kleedkamers dan ook voor rekening van de Hazenkamp.
Betalingen zullen in termijnen aan de Hazenkamp
plaatsvinden, parallel aan de vorderingen van de
bouw.

3.3 HazenkamB verzoekt alsnog per brief om van de ge-
meentelijke geldlening voor de turnhal nog resterende
f 50. o0o, -- ti jdeli )k f 20.000, -- t€ mogien inzetten
voor de bouw van deze kleedkamers.



4. Beheer, verzekeringen, medegrebruik, privatiseren
onderhoud.
Sport en Recreatie maakt een notitie voor bespreking
met HazenkamP.
Hierbij wordl o.a. gedacht aan medegebruik door andere
clubs [bescnikbare [ija, gàs , water en elektra-verbruik

. etc. )

5. Over het troudetr clubhuis moeten nog nadere afspraken
gemaakt worden.

6. Opmerkingen over de juistheid van dit verslag binnen
5 dagen na verzending.

?. Verzonden d.d. 4-1-0-'90-
naar: : x korfbal Hatgenkamp p/a dhr' S' Kersten

2 x bouwkunde VH4O (Nillessen, Keerewier)
1 x P.& O. v.Zand HS1O
4 x S.& R. Miltenburg

90 . 3l-9 . doc. l-O
RI'{/TB



SPORTVERENIGING

,DE HÀZE]II(AMP'
NIJMEGENÉJY -1"ru cle qenteeute )iijrriegen

Dienst Educ-atie en lielzljn
-\fcleling Sport en R.ecreatie

Betref t lening t . b . ri. de turniral en kleeclkarners Lindenholt
]íijnreqen 3 oktohei' 1990

Geachte dames en heren,

Indertijcl is cloor het college aan onze vereniqing een lening gioot
/ 100.000,- toegezegd voor rie afborlw vau <le Tulnir;r], r'an cieze ]erriug is
di relit I 50 . 000 , - tlpgenonreïr .

-\anqer;uJ.d. ruet qelrlen uit akt ies en '''eel zelf r'c.rkzaamheicl zi jti ltiermee de
rneest uoodzakelijke voorzieniugeu gerealiseerd.

Het is r.r hekenci dat cle verhuulr:1er- r.-arL tle hal zijn deel wenst rrit te breiden
er tlat irieronrtrent problenreu zí)n t. a."'. het besterurrrlngsplan. Uit de
cij-scussie rond rlit onderwelp hebben i.ij opqenraakt r-1at cle toekorrist lan het
corriples ouzeker is.

Hoewel r,,etdere i,rfbotn", \i'Lrotà1 \'oor de riieest llelangrijke r,otlrzienittgen
dringenri qeweust is, acl:t-en wi j het toclt uiet lerstantli.g r-romenteel cie
schrtldellasl op ileze itkkc)nituodat ie vertler te velqJrotetr.

ilij zieu daarorri af \-an onze optie op 11e uor; niet oi)genclnrell / 50.000,-

Itt otrze lirief l'an 16 septeniber 1990 hebben wij aangelreven clat rle r,ereniqinq
\-oor de reali.satie \-ai) eeu klul:huis - kleedkarners konrbinatie \roor onze
seklle korfl-.,a1 tnet u eeu letting groot / 10.000,- wenst iran tÈ Uaan.

Ievetls rs ru hetloelr-le l:rref aanqeqeveu clat c1e verenl!riug een kr.lrt lopenrie
leninq Irroet aangaan onl rle llr-.rur \'.1n deze akkonimodat ie te f inanr:ieren.
vooruitlopend op een cloor uw college iti 1991 ter beschlkking te stellel
briclgJet l'oor de bor,tw van de kleedkarriers.

Bi j de-ze verzoeken wi j u ol'er cle / 50.000, -, bedoeld \:oor af bonw varr
tulnhal , te rrrogeti besch j kken in cie torni \'àn een kort lopencle leninqi .

Dit bedraq kan in 1991 worden afgelost rnet het door u ter irescirikking
sterllen buciget r,'oor de kleeeikaniers.

te

llij lealiseren ons dat iret aangaar \.'ari deze leniitg i'oorafgaanc'l oi) de
Raadsgoecikeiirinq irr december \:ooi: risico lan de vereniging t-s.

Hopend op een spoediqe i:eaktie uwerzijcis, teke
'=--z-:r454

S.C. Kersten
r,oorzitter, sekretarrs

Tolhr-iis 1309
6537 llR Nijnregen
Telefoon.14:5?8

rle

penn.i+i!|lriees t éri



SPOBTVEBENIGING

,DE H^ZE]{KAmP'
NIJMEGENÉZY

Aan de lryethouder van Educatie en Sport
Drs . A. F. Buitenhuis
Korte'Nieuwstraat 6
6500 HG Nijmegen

Uw brief Eluí70/91200364/Rvt/TB d.d. 30-01-1991
onclerwerp Sportpark Lirrdenholt, bi jdrage kleedkamers
Ni jmegen, 23 f ebruari 1-991 .

Geachte heer Buitenhuis,

Uw reactie op onze brieven heeft ons verbaasd en wij menen dat
er sprake kan zijn van enig misverstand. Gezien de hierdoor
ontstane situatie vragen wij op korte termijn overleg
hierover.

LÍit uw br:ief trokken wi j rle volgende conclusies;

1. Het door u gereserveerde budget van í 70.000, - acht u ruim
voldoende om een vervangend. semi-permanent, clr-rbqebc'uw te
plaatsen.

2. De Raad heeft uitdrukkelijk besloten het clerde veld (met
bijbehorende kleedgelegrenheid) in te zetten voor de zich nog
«:ntwikkelende behoefte, zoals die bekend zou zijn in 1994.

Het lijkt ons gewenst de ontwikkelingr van ons plan uader toe
te Iichten.

Medio 1989 is ons in amhrtelijk overleg meeqedeeld dat het bij
ons in gebruik zijnde veld voor voetbal zal worden bestemd en
dat het meest westelijke velcl in het nog af te bouwen
sportcomplex Lindenholt een korfbal bestemming krijgrt. Er zaT
eerst tot aanleq van clit veld worden overqeqaan naclat uit de
bezetting van velden blijkt dat dit nodigr is.
Voorlopig zaT cle sektie korfbal worden ingedeeld op de
kunstgras hockey velden.

Er was een budget van í 70.000, - beschikbaar voor
voorzieningen voc)r bergring van materialen en de verplaatsing
van ons clubhuis.

E."'eneens is in ambtetijk overleg door ons aanqegeven dat wij
van de verplaatsinq van ons tijdelijk onderkomen naar een
kunstgrasveld qelegen naast een aan de korfbalsport toe te
wijzen veld, van de qelegenheid gebruik zouden willen maken
een definitieve accommodatie te realiseren.



2

Het bouwplan is ter t.oetsing overleqd, bouwvergunning is
aangevraagid en verkregen. Op 20 januari 1990 hebben wij u
schriftelijk toestemmlng gevraagld voor ons plan en het ter
beschikkj-ng stell-en van het hiervoor gereserveerde budget.

Per brief nr. 9020L425 van 19 maart l-990 ontvinqen wij uw
toestemming om in eigen beheer een permanent clubhuÍs met
berging te realisren onder toezegging van de hiervoor
gereserveerde middel-en (í 70.000,-). Op 2 juli 1990 ontvingen
wi j de bouwvergunning, kosten / 91,1,,25.

Uit ambtelijk overleg over gebruik van de accommodatie en
realisatie van ons plan, waarbij wij hebben aangegeven de
financiering van ons plan nog niet volledig rond te hebben,
is de suggestie qerezen om te trachten de realisatie van de
kleedkamers naar voren te halen.

Wij hebben een nieuw plan ontworpen, een nieuw bestek
opgesteld en een aannenemer een beqroting laten opstellen. Dit
is in ambtelijk overleg besproken met uw dienst en de dienst
Stadsontwikkeling waarbij zowel wlj als de aannemer uitgebreid
hebben moeten toelichten hoe het plan zou worden gerealiseerd
zodat beoordeeld kon worden of de kleedkamers voldoen aan de
daaraan te stellen eisen.

Uiteraard heeft dit alles geleid tot een vertraging van
door ons zo gewenste verplaatsing van ons clubhuis naar
plaats waar de leden nu ook hun sport bedrijven.

de ook
de

deWij worden daarom graag
gelegenheid gesteld met
inpasse kunnen geraken.

Hooqachtend,

S.C. Kersten
sekretaris

Tolhuis 1309
6537 MR Nijmegen
Telefoon 442628

kopie: FH, RW, K,

op zo kort mogelijke termijn in
u te bespreken hoe wij uit deze

BT, BK, JS



SPOBTVERENIGING

,DE }t^ZEIKttP'
NIJMEGENÉJY

OPDRACHTBEVESTIGING 27 augustus l-991

De opdrachtgever: s.v.de Hazenkamp
P/a Tolhuis 13-09
6537 MR Nijmegen

bevestigt. hierbij conform de offerte van 27 augustus 1991 en
met in crchtneming van de voorwaarden
aan de aannemer: Schulzf f el B. \i.
gevestiqd te: Niftrik
opdracht te hebben qegreven tot uitvoering van de in de offerte
genoemde werkzaamheden, confornt bestek en tekeningen.

de cipdr:achtgever



7aaJz,7

De aannemer Àannemingsbedrijf Schuyffel b.v.
Lagestraat 1-B a
Niftrik

biedt hierbij aan met inachtneming van de nader vermelde
voorwaarden de hierna omschreven werkzaamheden in aangenomen
werk uit te voeren in opdracht en voor rekening van:
Sportvereniging De Hazenkamp te Nijmegen,
onder directie van iI.W.Schö1s, architect te Nijmegen.

Plaats uit te voeren werk: Sportpark I-,indenholt.

Omschrijving werkzaamheden: Het bouwen van een clubhuis.

Tijdstip aanvang werkzaamheden en oplevering volgens het
overeen te komen werkschema.

Àannemingssom exc}. B. T.I^1.
B. T. W.
Totaal

(zegge eenennegentigduizendzeshonderdtweeendertig gulden
en drieënnegentig cent)

Betalingstermijn: Betaling geschiedt in vier termijnen, a1s
volgt;

í 77.327,37
14.305, 56

r 9L.632,93

Fundering gereed
Gebour"r glasdicht
1e oplevering
2e oplevering

De aannemer;

30r
45t
15%
t_0%



Lagestraat 1 8A
6606 AB NIFTBIK (BijWijchen)
TeleÍoon: 08867-4402
Telefax: 08867-4484
K.v.K. Nijmegen nr. 33.733
Bank: Rabo rek. nr. J 0.72.11.513
G.rek. nr. 99.1 3.72.875

P/o

CHUIJí í TL B-U-

Niftrik,
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Dienst Korte Nieuwstraat 6
Postbus 9038
6500 JW Nilmegen
TeleÍoon: 080-299888

Doorkiesnr.: 29 ..... .

TeleÍax: 080-292981

Educatieenlflblziin

Korfbalver. HazenkamP,
t.à.v. Dhr. S. Kersten,
Tolhuis l-3-09,
6537 MR Nijmegen.

Uw brieí van: Uw kenmerk 0ns kenmerk:

0nderwerp:

clubhuis sportpark
Lindenholt

EWTolRM/ÀvR 08-08-l-991-.
nr.9L203395

-Naar aanleiding van de met u gevoerde correspondentie en
de door u aangéleverde begroting d.d. 26 juni L99t voor de
bouw van een ctubhuis en berging conform het eerste bouw-
plan van februari/april 1990, delen hlij u het volgende
mede.

De door de Raad goedgekeurde f TO.OOOr-- voor clubhuis en
bijkonende voorziening, is als voorschot aan u overgemaakt
op- girorekening gOlL72. Definitieve afrekening volgt na
ontvangst van de door u aan te leveren rekeningen.
Voor dè door u gevraagde geldlening van f 20.000,-- is een
apart besluit vàn de -Raad nodig; in verband met de hier-
vóor geldende procedure, kan hierover eerst op 2 oktober
a.s. beslist worden.
Over de gemeentelijke bijdrage in het resterende tekort
zal binnenkort een besluit volgen.

Gezien de gemeentelijke medewerking en steun bij uw club-
huis, zullen $rij aan de laatstbedoelde bijdrage de voor-
waarde verbinden- dat bij evt. verkoop van dit clubhuis bij
beëindiging van gebruik door uw c]ub, d€ gemeente de
hierin verleende bijdragen weer zal terug ontvangen.
Via het te verlenen recht van opstat zaL dit nader worden
geregeld

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN

§*ITMEGEN,
\lr,ij,ri,

755docl-
DE SECRETARÏS.



0nderwerp: Àanbieding onderhandse geldleninq

onskenmerk: sE 22 Datum: 19 augustus 199,i
Nr. 91101-926

sroot í 20 .000, -

Naar aanleiding van uy brief d.d. 16 augustus 1991- betreffende het verkrijqen
van een gemeentelijke lening ten behoeve van de financiering van een te bouwen
clubhuis voor de sektie korfbal doen wi i u een aanbieding onder de navolgende
voorwaarden :

Àan het Bestuur van
Sportvereniqing "De Hazenkamp"
Meijhorst 2937
6537 HÀ NIJIIíEGEI{.

OEFERTE

Uw brieÍ van: Uw kenmerk:

Leensom
Rente
Renteherzíeninq
Koers
Stortingsdatum
Looptijd
Àf lossinq
Vervroeqde algehele of
gedeelteli j ke af lossing
Àlgemene bepalingen

Provisie
Goedkeurinq

Korte Nieuwstraat 6
Poslbus 9105
6500 HG Nijmegen
TeleÍoon: 080-2991 1 1

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

TeleÍax: 080-235992

í 20.000,
9,15 t Der _iaar, -iaarlijks te voldoen
niet van toepassing
100 %

1 novennber 1991
10 _iaar
in iaar:lijkse annuiteiten

niet toegestaan
op deze lening zijn de gebruikelijke lenings-
voorwaarden van toepassing. alsmede die van
een nog te nemen raadsbesluit.
t/B % van de nominal,e vaarde
door de Raad der gemeente Nijmeqen en
Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Iíij verzoeken u het tweede exemplaar van deze brief door bestuurders "voor
gezien en akkoord" getekend aan ons te retourneren. De dienst Educatie en
I{elzijn zal dan een raadsvcorstel ter verkrijqinq van de vorenvermelde
qoedkeuringen voorbereiden, terwijl dezerzíjds met het opstellen van de
leningsbesehei.den een aanvang wordt qremaakt.
Deze leningsbeseheiden zullen u dan na de verkregen goedkeuringen ter tekening
yorilen voorgelegrd.

De administr Financieringsfonds
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SPECÏFICÀTTE JÀÀRLÏiTKSE ÀNNUITEÏT

Deelnemer: Sportver. "De Hazenkamp"

Leninqrbetlrag
Rentepereentage per jaar
Looptijd in jaren
Eerste jaar v- aflossing
ÀnnuÍteit per jaar

20,000.00
9.150

1-0
1992

3,137. OI_

Jaar Àflossing Rente Restant

L992
1_993
1994
1_995
1996
1,997
1_ 998
1-999
2000
2001,

l" , 307 .01-
L,426.6A
r,55-l .L4
1.699 - 61-
l_ , 855.l-3
2 , O24 -87
2,2L4.',1,5
2,4L2.39
2,633.11
2,874-00

1_ , 830. O0
L ,7L0 .4L
L,5'19.97
L,437.40
l_,281. Bg
L,LIz.L4

926.86
724.63
503.90
263.0L

20,000.00
L8,692.99
L7 ,266.39
L5,709.25
1-4, O09.64
12, t_54.51
LO,L29.64

7 ,9L9 .49
5, 507. Ll_
2,87 4.OO

.o0
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Àlqemene Beoalingen voor qeldleninqen.

Àrtikel 1

De uitbe'taling gesehiedt op de in de overeenkonst genoende datun c.q. data mits
de naar het ontrerp van geldgeefster opgemaakte akte van geldlening en de over-
ige door geldgeefster verlangde stukken tenrinste 14 dagen vóór de stortingsda-
tu.m in het bezit van geldgeefster zíjn. Indien zich op of voor de in de akte van
geldleenovereenkolst genoerde datur c.q. data één van de opeisingsgronden voor-
doet als genoe-nd in artikel 5 van deze ÀIgerene Bepalingen, zal geldgeefster
niet gehoudéh zijn tot voldoening van de leensor. Later uitbetaling voor zover
niet aan geldgeefster te vijten, brengt geen rijziging in de in de overeenkomst
genoerde datur c.q. data van rente-ingang noeh in andere daarin genoerde bepa-
Iingen of aangegane verbintenissen.

Àrtikel 2
Indien extra-atlossing is toegestaan, kan deze uitsluitend op de aflossingsver-
schijndagen geschieden. Geldneerster zal van haar yoorneren tot extra-aflossing
tenrinste drie raanden tevoren aan geldgeefster schriftelijk kennisgeven onder
oryave van het vervroegd te betalen bedrag.
Deze kennisgeving is onhemoepelijk en verplicht geldneerster op de gestelde
datur de extra-atlossing te voldoen. De bedragen, overeenkorstig dit artikel af-
gelost, zullen gerekend vorden allereerst te zijn betaald in tindering van de
laatste atlossingstenijn, daarna yan de voorlaatste en zo vervolgens. Indien de
aflossing in annuiteiten gesehiedt, zal- na extra-aflossing het saldo van de Ie-
ning ret de alsdan verschuldigde en verschuldigd rordende rente rorden afgelost
i.r anuiteiterr, relke ret inachtnering van de restant looptijd opnieuv zullen
vorden vastgesteld.
Geldgeefster kan vervroegd betalen veigeren, indien :
a. naar het oordeel van geltigeefster rle li.quiditeit van de geldneeuster door

vervroegd betalen in gevaar zou kunnen kolen;
b. geldgeefster ter financiering van de lening zelf een geldlening heeft afge-

sloten of geacht kan rorden daarvoor te hebben gesloten en het haar niet is
toegestaan het door geldneenster voorgestelde bedrag zelf vervroegd terug te
betalen

Àrtikel 3

ÀIIe hetalingen aan geldgeefster zullen geschieden vrij en zonder kosten voor
geldgeefster en zonder korting of schuldvergelijking in Nederlands rettig
betaaluiddel door storting of overschrijving op haar rekening 68.15.91.145
gehouden bij <le l{ederlandsche l{iildenstandsbank N.V., gevestigd te Ànsterdam,
kantoor Nijnegen, of op zodanige andere rijze als door geldgeefster tijdig zal
rorden opgegeven, tervijl geen kvijting zal kunnen vorden gevorderd voor en
aleer de verschuldigde bedragen in het bezit van geldgeefster zíjn oÍ op de door
haar aangegeven plaats gestort zijn. Indien de verschijndag van enige betaling
mocht va1len op een dag, vaarop de bankinstellingen in Nederland gesloten zijn,
zal als betaaldag gelden de eerstvolgende dag vaarop deze instellingen ueer
geopend zíjn.
De betalingen zullen rorden geacht allereerst te zijn geschied ter voldoening
van kosten, reehten en belastingen, vervolgens van boeten, daarna van vergoe-
dingen, vervolgens van renten en het laatst van de hoofdsom.



Àrtikel 4

Indien geldneenster rente en aflossing niet op de betaaldatul van rente en
aflossing en/of overeenkonstig artikel 3 heett voldaan, ooet geldneelster over
het achterstallige van die dag tot de dag dat geldgeefster over het bedrag kan
beschikken in plaats van rente een boete betalen. Hierbij rordt een ingegaan
tijdvak voor een gehe}e raand gerekend. Deze boete vordt berekend naar een
percentage, dat gelijk is aan het proressediseonto van De tederlandsche Bank
I{.V. gedurende de tijd der nalatigheid veneerderd ret 3 t, doch hetvelk rini-
aaal 3 t hoger is dan het norinaal rentepercentage van de lening.
Een rechterlíjke tussenkorst of ingebrekestelling zal niet zijn vereist. Voor de
toepassing van het bovenstaande zal de raand op dertig dagen vorden gesteld.

Àrtikel 5

De hoofdsor yan ile geldlening of het restant daarvan is te zaten ret lopende
rente, boeten en kosten terstond in zijn geheel opeisbaar zonder dat enige aan-
raning, ingebrekestelling door eou bevel of soortgelijke akte of rechterlijke
tussenkorst nodig zal zijn:
a. ingeval van faillissetent, eigen aangiÍte tot faillietverklaring, aanbieding
van akkoord buiten faillisserent of aanyraag tot het verkrijgen Yan surséance
van betaling van gelilneerster of ingeval geldneerster haar statuten zodanig
vijzigt, dat daard(x)r naar het oordeel van geldgeefster haar belangen kunnen
vorden geschaad;
b. geldneerster als zelfstandig rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan, dan
vel indien het y(x)rneten daartoe vagtstaat;
c. ingeval de eigenrtol van de gebouren of de daarbij behorende rerken dan rel de
grond, indien de getdlening hiervoor rede is verstrekt, geheel of gedeeltelijk
overgaat;
d. ingeval «le eigendol yan de gebouren of ile daarbij behorende rerken dan rel de
grond. indien de gelillening hiervoor rede is verstrekt, tenietgaan of derrate
rorden besehadigd dat deze niet reer yoor het beoogde doel kunnen rorden ge-
bruikt;
e. ingeval executoriaal beslag op een naar het oordeel van geldgeeÍster belang-
rijk gedeelte van de roerende of onroerende goederen van geldneelster vordt ge-
legd of conservatoir beslag daarop van vaarde is verklaard;
t. ingeval de gebouven, indien de geldlening hiervoor uede is verstrekt, zijn
gebouvd op grond raarop een recht van erÍpacht rust en dit recht kort te verval-
Ien;
g. in geval van niet,niet tijdige of niet behoorlijke voliloening van rente, àf.-
lossing en kosten door geldneerster;
h. in alle andere gevallen van niet, niet nakoring of overtreding door geldneen-
ster van één of neer harer verplichtingen uit hooÍde van deze overeenkorst
tegenover geldgeef ster ;
alles onverrinderd de bevoegdheid van geldgeefster or alle zodanige raatregelen
te nelen tot behoud van haar rechten of tot verhaal van haar vorderingen, als de

ret te harer beschikking stelt en haar nodig of nuttig zullen voorkoren.
Geldneelster zal in gebreke zijn door het enkele feit van het voorvallen van een

tler in dit artikel vernelde gevallen van onriddellijke opeisbaarheid.
Geldneerster is verplicht on, zodra één der feiten plaatsvindt, velke ingevolge
het in de overeenkoest bepaalde de geldlening opeisbaar doet zijn, geldgeefster
daarvan onvervijld in kennis stellen.



Bij opeising op grond van dit artikel zal geldneerster, onverninderd het bepaal-
de inzake de boete van te late betaling en alle andere rechten yan geldgeefster,
een boete, groot 5 t (vijf ten honderd) over het dan nogr uitstaande bediag van
de lening, verschuldigd zijn.

Àrtikel 6
De begroting van lasten en baten en yan buitengevone uitgaven en ontvangsten
voor het kolende exploitatiejaar alsrede de jaarstukken roeten jaarlijks binnen
5 raanden na afloop van het boekjaar bij geldgeefster vorden intedienà tenzijvia een subsidie of andere regeling ret geldgÀefster een andere terrijn is over-
eengekoten.,
De cijfers roeten zijn deugdelijk verklaard door een boekhoudkundige, die geen
lid rag zijn van enig bestuur van geldneerster. De aanrijzing yan de boekhoud-
lilndige behoeft de goedkeuring van geldgeefster.

Àrtikel 7
Geldgeetster heett het recht te allen tijrle inzage te neren in de boekhouding
van geldneelster alsrede in de daarop betrekking hebbende bescheiden. Àan geld-
geefster rorden door geldneetster alle intiehtingen verstrekt relke geldgeàfster
in verband ret de boekhouding van geldneerster en het door geldneets[er gevoerde
beheer verlangt.

Àrtikel I
Geldneerster zal :
a. aan geldgeefster en aan de door

bepalen tiJdstippen :
deze aan te rijzen personetr op door hen te

1. toegaDg verlenen tot grond en gebouren yan geldneerster indien de geld-
lening hiervoor rede is verstrekt;

2- inzage geven in de bescheiden relke betrekking hebben op de ret de geleen-
de gelden vemiehte investeringen;

b. de gegevens verstrekken, die geldgeefster nodig acht voor controle op dejuiste nakoring van de overeenkolst van geldlening.

Àrtikel 9
Indien de geldlening nede is verstrekt voor een gebour of gebouren is geld-
neeuster verplicht:
1. betreffende gebouv(en) en de daarbij behorende verken ten genoegen van

geldgeefster op basis van herbourvaarde tegen brand- en storrschade te
verzekeren en verzekerd te houden;
aan betreffende gebouv(en) slechts een andere besteuing te geven als geld-
geeÍster hiervoor toestening heef t verstrekt;
betreffende gebour(en) ten genoegen van geldgeefster voortdurend in goede
staat te houden.

Àrtikel 10
Geldneerster verbindt zich, telkens ranneer geldgeefster dit verlangt, zodanige
saldobiljetten als geldgeefster aan geldneeaster zal toezenden, na aceoordbe-
vinding te tekenen en binnen 8 dagen aan het door geldgeetster op te geven adres
terug te zenden.

2.

3.



Àrtikel 11
De boeken van de geldgeefster strekken net betrekking tot de uitbetaling van deleensom, de vorderingen en betalingsverplichtingen terzake van onderhavigelening tot volledig berijs zolang geldneerster óe onjuistheid ilaarvan niet heeft
aangetoond.

Àrtikel 12
Alle kosten'en rechten van de akte van lening en van de raatregelen, velke geld-geetster roeht nelen tot behoud of ter uitoeiening harer uit ilèze overeenkorstvoortvloeiende reehteu, zijn voor rekening van geldneerster. Eveneens kren tenlaste van geldneelster alle belastingen en/ot tóttingen, die op of ret betrek-king tot de betaling van hoofdso., ailoseing, rente oÍ boete vórden of zullen
rorden geheven.

Deze Àlgelene Bepalingen voor geldleningen zijn vastgesteld bij besluit van de
Raad van de Gereente tijregen d.d. 12 juni 19i1, Durer 91100510, goedgekeurd
door de Gedeputeerde Staten yan de Provincie Gelderland d.d. Z jufi f9íf,nurer rE 91 .6299llBV ZZ3.



GEMEENTE NIJMEGEN
RAADSVOORSTEL Nr. te7 /1e e1

Onderwerp:
geldlening t.b.v. clubhuie
korfbalvereniging Hazenkamp

mr. F..j. Derk8

*wP5 1 \BWRD\36007THC. 870

Aan de Raad

der gemeente Nijmegen,

fn september 199O ie met de ingebruikneming van accommodatie door de hockey-
vereniging Quick en de voetbalvereniging s.c.E. de verhuizing van het
sportpark Lindenholt praktisch voltooid. MomenteeL wordt aan de laatste
onderdelen gewerkt.
Het middengebied tussen het honkbalveld en het wielercircuit t.h.v. de
Steekse Acker ie momenteel praktiach afgerond en nog dit jaar gebruikeklaar.
Rest nog de bouw van het clubhuis door de korfbalvereniging de Hazenkamp bij
de kunstgrasvelden t.h.v. de Drieskens Acker.
De bouwkogten voor de club zijn geraamd op , l2O.42Or--.
Deze kosten worden als volgt gedekt.
Í TO.OOOr-- bijdrage gerneente i.v.m. verhuizing van ltíeeuerEe- naar Drieskens

Àcker, verleend bij Raadsbesluit van 22-11-'89
f 12.OOO,-- reservering Hazenkamp t.b.v. clubhuis
Í L8.42Or-- extra bi-jdragen en acties
f 20.OOO,-- aan gemeente gevraagde lening
Í 12o.42O,--

Met diÈ clubhuis kan de vereniging haar activiteiten volledig ontplooien en
zo, evenals de andere gebruikers, bijdragen in een sportief - recreatief
aanbod voor Lindenholt. Tevens wordt hiermee dit parkgedeelte afgerond,
waarmee een goede aansluiting tussen sportpark en woonwijk wordt verkregen.
wij hebben ons ervan overtuigd dat de lasten van de gevraagde lening binnen
de exploitatie van de vereniging kunnen worden opgevangen.

wij stellen U daarom voor aan de sportvereniging de Hazenkamp een geldlening
te verstrekken van J 20.O0Or-- en wel onder de voorwaarden genoemd conform
het bijgaand concept-besluit.

DE SECRETARIS, BURGEUEESTER EN WETHOUDERS VAN

NIJMEGEN,

B. en W. - verg.
Dienst
Commissie(s)
Raadsverg.

E&vrlEw7O
BenG
02-10-1991

mr. E.M. d'Hondt,

105E



DIENST EDUCÀTIE EN }íELZrJN
Àfdeling Et{70
Nr.:
Raadsvooretelnr. z L97 /199L

De Raad van de gemeente Nijmegen,

gelezen het voorstel van BurgemeeEter en Wethouders d.d. -. tot
het verstrekken van een geldlening aan e.v. de Hazenkamp;

gelet op de bepalingen van de gemeentewet;

BESLUITS

aan s.v. de HazenkErmp een geldlening te veratrekken van J 20.0O0r-- ten
behoeve van de financiering van de bouw van een clubhuiE onder de voorwaarden
en bepalingen zoals vastgelegd in a'e »iigevoegde onthrerp-overeenkomst van
geldlening.

àldus besloten door de Raad der ge-
meente Nijmegen in zijn openbare
vergadering van 2 oktober 1991.

DE VOORZITTER,

DE SECRETARIS,

.r{P5 1 \BI{RD\ 36007THC. E70

1C5l-)



SPORTVERENIGING

,,DE HAZEilKATP''
NIJMEGEN

Y
Àan de Gemeente Ni jmegren

'Dienst Stadsontwikkeling
afdeling Beplanting
t.a.v. de Heer Binnepoorte

Stationsplein 13
Ni jmegen

Betreft bouw klubhuis Drieskensacker.
Ni jmegen 31 oktober 1-991 .

Geachte heer Binnepoorte.

De ruwbouw van het klubhuis is nagenoeg qereed en op korte
termijn zaL begonnen worden aan de afbonw. Wij zouden daarom
graaq op korte termijn aanspraak maken op de bijdrage in de
stichtingskosten conform de toezegging van het College groot
Í 18. 400, - ( inclusief BTW) .

U gelieve genoemd bedragr te storten op giro 9011-72 ten name
van SV. De Hazenkamp, MeijhorsL 2937, 6537 HA Nijmegen.

Hoogachtend,

S.C. Kersten
sekret aris

Tolhuis 1309
6537 MR Nijmegen
telefoon 442628

Kopie: FH



SPOBTVERENIGING

,DE HAZEI|KAilP'
NIJMEGEN

Y
Aan de Gemeente Nijmegen
Dienst Educatie en Welzijn
afdeling Sport en Recreatie
Korte Nieuwstraat 6
Ni jmegen

Uw brief van 3 december 1-991
Betreft geldlening en bijdrage klubhuis Drieskensacker 1-1-40.
Nijmegen, 30 december L991.

Geachte dames en heren,

Bij deze deel ik u mede dat wij met het in uw brief gestelde,
met name de voorwaarden waaronder het bedrag van Í tB.42O,-
ter beschikkinq wordt gesteld, akkoord gaan.

Momenteel, eind december 1991-, is de stand van zaken zo dat de
ruwbouw gereed is, tweede oplevering moet nog plaatsvinden, err
dat met eigen leden de afwerking volop in gang is.
Op bÍjlage 1 is weergegeven wat is uitgegeven en nog moet
worden uiLqeqeven ten opzichte van de inmiddels bijgestelde
begroting waarin de bouwkosten z1-ln vastgesteld op Í L28.372,-

De dekkingÍ van deze bounrkosten zi jn;
Klubhuis bouwf onds í l-2.000, -
Bijdrage gemeente 70.000,-
Extra bí jdrage qemeente ')"8 .42O , -
Lening gemeente (na aftrek kosten) 19.975,-
Extra onttrekking aan de sektie i.v.m.

georganiseerde akties t.b.v. het klubhuis 7.977,-roraar f _r_?g_1r_?:_
Bijlage 2 is een nadere specificatie van de uitgavenl--------
Het tijdelijk klubhuis aan de Meeuwseacker is reeds qesloopt
en het terrein is in de oorspronkelijke staat hersteld.

Hoogachtend, --7
Z

S.C. Kersten
sekretaris

Tolhuis l-309
6537 MR Nijmegen
Telefoon 442628

Kopie: FH, K, BK, BT



DIENST
EDUCÀTTE EN WEIJZIiEI

Àfd. Sport en Recreatie

Sportvereniging De Hazenkamp
È.a.v. de heer S.C. Kersten
Tolhuis 13-09

6537 MR NI'JMEGEN

Ut.l brief van: Ur kenmerk:

Korte l,lieuHstraat ó
Postbus 9038
6500 Jtl Nijmegen
Tetefoon: 080-299888
Doorkiesnr.: 29

Tetefax: 080-292981

Ons kenmerk:

Afd. Ew70
nr.: 9L204868

Datun:

3 december L99L
vetz' 

3 §E[, lggl
Onderwerp:
geldlening en bijdrage
clubhuis korfbal

In aansluiting op onze brief van 8 sepÈember 199L deLen wij u het volgende
mede.
De Raad heeft op 2 okt,ober 1991 zijn goedkeuring gehechÈ aan ons voorstel
voor een geldlening ad f 20.000r-- èèÍl uw vereniging voor de bouw van het,
clubhuis voor uvr korfbalafdeling op het sportpark Lindenholt. Deze zaak
wordt verder met u afgehandeld door de Bestuursdienst, afdeling Treasury,
de heer Lamers en Hendriks, t,elefoon 292602. U dient onder meer een
schuldbekentenis te ondertekenen.

Wij hebben voorts besloÈen, gezien het betang van de afronding van het
sportpark LindenholÈ en een goede aansluiting met, de direct aangrenzende
wijken, voor u$r clubhuis, gezien de locatie, een eenmalige bijdrage te
verlenen var: f L8.420,--, teneinde de financiering en de bouw mogelijk te
maken.
víij verbinden hieraan de voorwaarde dat, indien dits clubhuis meÈ inacht-
neming van de bepalingen en het recht van opstal in eigendom aan derden
overgaat, dit. bedrag door u op eerste aanzegging binnen 30 dagen aan de
gemeent,e wordt Èerugbetaald.
UiEbet.aling vindt plaats wanneer de beschikbare middelen, te weten
í 70.000,-- verhuisvergoeding, f L2.000,-- eigen geld en Í 20.000,--
lening in de bouw geinvesteerd zi1n, dit door u aan te tonen door betaalde
rekeningen.

Het huidige clubgebouwÈje aan de Meeuwse Acker dient in ieder geval voor
31 december 1991 gesloopt te zijn. Tevens dient het terrein voor die datum
te worden geëgaliseerd en in de oorspronkelijke sÈaat worden terugge-
bracht.

Wij verzoeken u ons schriftelijk te laten vreten dat, u met heÈ voorgaande
akkoord gaat.
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Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt, u op grond van de
wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (AROB) binnen
30 dagen na verzending van deze beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij ons College.

BT'RGEMEESTER EN WETHOT'DERS VÀTI
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