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Betreft verplaatsing sektie Honk- en Softbal
Nijmegen, 3 december 1994

Geachte heer Buitenhuis,

ln 1992-L993 is een relatief korte tijd overeenstemming bereikt over verplaatsing van onze sektie honk-en
softbal naar het sportpark Staddijk. Concrete bouwplannen voor een clubhuis waren er nog niet,
overeenstemming werd bereikt op basis van bouwvolume, prijzen per kubieke meter en opname van de
benodigde kleedgelegenheid en berging in één, in geprivatiseerde vorm te exploiÍeren, gebouw. Het aantal
m3 en de prijs per m3 werd door de aanwezigen als reëel gezien.

Met deze cijfers zijn wij gestart met bouwplannen, echter met weinig resultaat. Ieder plan leidde tot de
conclusie dat voor de overeengekomen bouwprijzen niet het afgesproken volume kan worden gebouwd.
Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat in december 1993 de "opdracht" officieus is teruggegeven.

De dienst Volkshuisvesting heeft hierna een principe-schets gemaakt, uitgaands van het oorspronkelijk
afgesproken bouwvolume. Het ontwerp oogstte veel bijval binnen de vereniging doch was te duur. Nadat
fors in volume is gesnoeid ligt er nu een plan dat door alle partijen als haalbaar wordt gezien. Dit plan is
inmiddels goedgekeurd in de welstandscommissie.

Het plan leidt echter nog steeds niet tot een sluitende financiering. Exclusief BTW is het tekort ca /
100.000,-. Er is steeds van uitgegaan dat een stichting wordt opgericht waardoor de BTW op de bouw kan
worden teruggevorderd. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ook dit een tekort is wat over jaren wordt
uitgesmeerd en betaald door de leden.

In de ledenvergadering vm27 juni 1994 hebben de leden zich erg kritisch
uitgesproken over de financiële gevolgen van de verhuisoperatie. Per brief d.d. 1 juli 1994 hebben wij de

afdeling Sport en Recreatie hiervan op de hoogte gesteld.

Naast de financiële problematiek proberen wij nu al een jaar een goede planning te krijgen van de'
verhuisoperatie. Deze planning is noodzakelijk omdat in de diverse fases van de aanleg van het terrein door
onze leden activiteiten moeten worden verricht.

Bovendien wordt nu door de bond het competitieprograflrma 1995 vastgesteld, zoals voorgaande jaren op

twee velden. Tevens wordt door ons het groots opgezette tweedaags toernooi georganiseerd (t en 2 april
1995). Dit toernooi, waarvoor wij zelfs de nationaal kampioen softbal hebben kunnen vastleggen, was in
eerste instantie als openingstoernooi opgezet.



Steeds meer leden tonen belangstelling in de voortgang ter plaatse en komen gedesillusioneerd terug. Er lijkt
een wonder voor nodig willen de velden op Staddijk I maart 1995 bespeelbaar zijn. Ook de noodzakelijke
bebouwing is niet op deze termijn te realiseren.

Inmiddels kampt de vereniging met de volgende probleemstelling;
In de ledenvergadering van juni is niet met instemming gereageerd op de financiële gevolgen van de
verhuisoperatie. De noodzakelijke aanpassing van de contributie is afgestemd. De najaars-ledenvergadering
is uitgesteld tot januari in de hoop dat dan meer zekerheid kan worden gegeven.

Vele leden uiten er hun ergernis over dat de gemeente zo belangstellend het besluitvormingsproces binnen
sportvereniging Hatert heeft gevolgd en dat de situatie rond onze verplaatsing weinig of geen interesse lijkt
te hebben. Door de aanhoudende onzekerheid verliezen de leden, waarop we tijdens de bouw- en
verhuisactiviteiten juist moeten kunnen rekenen, hun enthousiasme en het bestuur verliest steeds meer het
vertrouwen van de leden.

Extra onrust wordt veroorzaakt omdat op sportpark Winkelsteeg, o.a. door de beheerder, tegen onze leden
wordt gezegd dat volgend seizoen het oefenveld op sportpark Winkelsteeg niet meer bespeeld kan worden.
Elk lid weet dat dit een regelrechte rÍrmp voor de sektie zol zijn.

Wij dringen er op aan dat op korte termijn besprekingen plaatsvinden waarbij voor onze vereniging de
nodige duidelijkheid ontstaat t.a.v. de financieringsproblematiek en de planning van verhuizing.

Uw reactie zien wij met bijzondere belangstelling tegemoet.
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