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Nijmegen, 1 juli 199a
Beti'efl verplaatsing S.V. De Hazenkamp naar sportpark Staddijk

Geachte dames en heren.

Op 27 juli j.l. heeft de Algemene Ledenvergadering plaats gevonden waarop de problematiek
van de verplaatsing van de sektie Honk- en Softbal naar sportpark Staddijk het voornaanrste
onderwerp was.

De ledenvergadering is voorgelegd accoord te gaan met de bouw van een clubhuis annex
kleedkamers met bijkomende voorzieningen onder de voorwaarden dat, naast het door de
gemeente beschikbaar gestelde budget van J 550.000.-. nog een onderdekking is van /
110.000.-. Er moet rekening mee gehouden worden dat dit bedrag voor het grootste deel
moet worden geleend.
Het is de ledenvergadering bekend dat bijkomende kosten hierbij buiten beschouwing ziln
gebleven. Deze bijkomende kosten zijn:
- bouw van víer dug-outs
- verplaatsing van de tribune
- kabelwerk
- slagcicuits
- het feit dat het. door de gemeente gewenste. BTW voordeel op termijn door de

vereniging wordt opgebracht

Vooropgesteld kan worden dat de ledenvergaderíng zich positief heeft uitgelaten over het.
inmiddels derde, ontwerp van de combinatie clubhuis en kleedkamers.

De ledenvergadering heeft het voorstel voor het aangaan van een lening t.b.v. de
onderdekking. groot / 1 10.000,- afgewezen. Motivatie hierbijis als volgt;

Alle extra lasten die, in de nieuwe situatie, op vereniging afkomen moetenworden gedekt
uit de contributies. Jaarlijkse toename van contributie t.g.v. structureel toenemende
kosten wordt als normaal beschouwd. De eenmalige bijsturing ten gevolge van de
verhuizing wordt op zijn gunstigst gecalculeerd op bijna Í 60,-.
Het gaat er hierbij niet alleen om of de bestaande leden zo'n plotselinge toename
accepteren. De angst is groot dat de vereniging zich ook voor nieuwe leden uit de markt
prijst.



2. De. min of meer verplichte. verhuizing naar Staddijk veroorzaakt, ongewilde extra
kosten. Gebaseerd op een nieuw clubhuis in eigendom. even groot als het bestaande
inclusief commentaarruimte. err 6 gehuurde kleedkamers met biikomende voorzieningen
zin deze extra kosten:
- veldhuur. naast de struoturele verhoging een extra verhoging voor het softbalveld

van J 2.21O.-
- beveilings-overeenkomst, deze wordt opengebroken en kan niet meer onder

dezelfde condities worden afgesloten. Meerkosten hiervan bedragen ca. / 500.-
per jaar

- verzekering, deze moet opnieuw worden aÍgesloten. De meerkosten hiervan
worden ingeschat op ca. / 500.-

3. Met het voorgestelde plan voor clubhuis en kleedkamers geëxploiteerd in
geprivatiseerde vorm ontstaan extra kosten. t.w.;
- lening. Het bestaande clubhuis is belast met een lenirrg van J 7O.O0O.-, looptijd

20 jaar, aflossing en rente / 7.000.-. Voor de nieuwe situatie lijkt een lening
noodzakelijkvan J 1 10.000.-, looptijd 15 jaar. aflossing en rente ca. J 12.000.-

- verzekering. de meerkosten t.o.v. een nieuw clubhuis als het bestaande bedragen
i 2.OOO,- per jaar

- beveiliging, extra kosten I 2OO.- per jaar
- onroerend goed belasting. toename met / 940,-
- vrijval huur van 4 kleedkamers, - Í 1 .2OO,-

De onder 2 begrepen kostensti.jging veroorzaakt een contributieverhoging van J 18.-, De
vergadering ziet deze toename als onoverkonrelijk, de contributie komt hierdoor wel onder druk
te staan.

De onder 3 bedoelde kostenstijging betekent. omgerekend naar de contributie, / 40,-. Totaal
komt de éenmalig noodzakelijke bijsturing van de contributie / 58,-. Momenteel zijn de
contributies Í 27A,- voor.ieugd en / 330.- voor senioren. Een lastenverzwaring van 

"u.2oebacht de vergadering onaanvaardbaar.

De vergadering vindt de prijs voor het terugbrengen van exploitatie tekorten voor kleedkamers
met bijkomende voorziening middels privatisering te hoog.

De vergadering heeft het bestuur opgedragen een oplossing te bereiken die wel leidt tot een
geprivatiseerd verenigingsgebouw waarvan de lasten dusdanig worden beperkt dat de
doorwerking naar de contributie, nu en in de toekomst. als aanvaardbaar kan worden gezien.

Wij stellen voor nog deze week hierover overleg te plegen, zo mogelijk met de
herstructureringscommissie. Hierin past mogelijk ook deze week nog voortgaande bespreking
met aannerner en architect.

Wijzien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet,

Hoogachtend.
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secretaris

Tolhuis '1309

6537 MR Nijmegen
Telefoon OBA-442628

kopie: EZ, de heer van Zand


