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NIJMEGENrtv Aan de gemeente Nijmegen

Dienst Educatie en welzijn
afdeling Sport en Recreatie

Korte Nieuwstraat 6

6511 PP Nijmegen

NUmegen 6 februari 1995 ,
Betreft ingebruikname honk- en softbalveld Staddijk

Geachte dames en heren,

Sinds het besluit om onze sektie honk- en softbal m.i.v. het seizoen 1995 te verplaatsen naar

Sportpark Staddijk is er regelmatig contact tussen ons en de diensten EZ en SO over het verloop

van de verhuisoperatie. De activiteiten rond het tijdelijk clubhuis lopen voorspoedig, evenals de

ontwikkeling rond het definitieve clubhuis.

Zolang het definitieve clubhuis nog niet gereed is moet veel materiaal worden opgeslagen. Wij
wensen hiervoor de scoorers-ruimte en een deel van de bestaande bergingen op Winkelsteeg te
gebruiken. Indien deze ruimtes eerdeÍ moeten worden vrijgegeven verzoeken wij hiervoor
vervangende ruimte, bij voorkeur in een accommodatie van de gemeente Nijmegen.

Graag ontvangen wij hierover op korte termijn nader bericht.

De toestand van het veld baart ons de nodige zorgen. We zijn er van op de hoogte dat ook bij de

afdeling plantsoenen dit de nodige aandacht heeft, dit neemt echter niet weg dat het veld

onbegaanbaar is, zowel voor machines als zelfs te voet.

Vele leden verwijten het bestuur dat onverantwoorde risico's zijn genomen door het bestaande

veld te ontmantelen nog voordat zekerheid bestaat over de bespeelbaarheid van het nieuwe terrein.
De eerste wedstrijden vinden over een kleine vijf weken plaats en het groots opgezette Jan van de

Vegte Memorial over acht weken.

Indien de velden niet op tijd bespeelbaar zijn lijdt de vereniging grote materiële en inmateriële
verliezen, verliezen waarvan wij vrezen dat wij deze niet of nauwelijk te boven zullen komen en

de levensvatbaarheid van de sektie in gevaar brengen.

Voor de oefenperiode voorafgaand aan het honk- en softbalseizoen zijn noodmaatregelen

denkbaar, indien nodig is het van belang dat hierover zo spoedig mogelijk overleg kan

plaatsvinden. Voor het geplande Jan van de Vegte Memorial zijn geen noodmaatregelen te

bedenken. Warmeer het toernooi moet worden afgelast omdat de velden niet op tijd beschikbaar

zijn loopt de vereniging grote immateriële schade op. De directe schade bedraagt in dat geval ca.

f 14.000,-. In bdgaande stukken vindt hiervan de specificatie.



Een extra complicatie is dat de Vanvouvers Pharaoh's hun vliegreis hebben geboekt. Zij arriveren
30 maart voor een trainings-stage op 31 maart en de deelname aan het toernooi.

Indien het toernooi normaal kan plaatsvinden als gepland zijn de extra kosten t.o.v. de
gebruikelijke situatie enkel de huur van een tent. Deze kosten bedragen Í 1.350,-. Wij verzoeken
u hierbij om vergoeding van deze extra accommodatiekosten.

In de periode van voorbereiding zijn reeds verplichtingen aangegaan. Indien het toernooi geen

doorgang kan vinden zijn wij niet in staat de hieraan verbonden betalingen te doen, temeer

doordat hierdooÍ een gÍoot gat in de begrotingen van de sel«ie en het clubhuis onstaat.

Wij vragen u daarom een garantie t.a.v. de financiële gevolgen, en daarmee aflossing van

schulden aan derden, op basis van nacalculatie. Uit bijgaande stukken zal blijken dat afgelasting
zeer ongewenst is en dat de gevraagde garantie hooguit de financiële gevolgen kan inperken.

Uiteraard zijn wij bereid op korte termijn een en ander nader toe te lichten.

S.C. Kersten
secretaris

Tolhuis 1309

6537 MR Nijmegen
Telefoon 080442628

Bijlagen: 3
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Y Seliitie honk- en softbal

Jan van Vegte Memorial 1995

Reeds meerdere jaren organiseert de sektie honk- en softbal begin april een openingstoernooi, de

laatste jaren heeft dit de naam Jan van Vegte Memorial. Met veel inzet van bestuur en leden is dit

toemooi inmiddels uitgegroeid tot internationaal niveau. Landelijk spelende teams worden hiervoor
geselecteerd en vooÍ deze teams is dit toernooi een vast onderdeel van het oefenprogramma

voorafgaand aan de competitie. Twee teams maken van de gelegenheid gebruik om één c.q. twee

extra trainingsdagen in Nijmegen te plannen.

Naast honkbal en softbal-dames is het toernooi m.i.v. 1995 uitgebreid met een softbal-heren

toernooi. De externe deelnemers van 1995 zijn:

Honkbal: Planeta Kinheim (Nederlands kampioen)
Mr. Cocker H.C.A.W.
Vancouver Pharaoh's (Canada)

Nuenen
Softbal dames: Planeta Kinheim

B.S.C.U. Utrecht
P.S.V. Bieleveld (Duitsland)

Softbal heren: Antillian Stars (Europees kampioen)
B.S.C. Quick Amersfoort

Het toernooi is een uiting van kwaliteit en bezorgt de sektie en gehele vereniging veel publiciteit
en naamsbekendheid in de sportwereld. Dit effect werkt door op organisatoren van andere

toernooien en op het gehele kader in de vereniging.

Het toernooi stelt de sponsorcommissie in de gelegenheid sponsoren van formaat te werven. Het

uitgebreide toernooiboek dat in 2000 exemplaren wordt verspreid speelt hierbij een belangrijke

rol. Dit heeft een fors "spin-off" effect voor de overige activiteiten t.a.v. bord- en

ballensponsoren, adverteerders e.d. In feite is het toernooi de motor voor onze aktieve

sponsorcommissie.

Voor de sektie heeft dit toernooi een aantal belangrijke functies. Naast de vele positieve effecten

die de organisatie van een dergelijk toernooi heeft voor de vereniging is het financiële resultaat

inmiddels een belangrijk onderdeel geworden van de begroting van de sektie. Helaas moet

toegegeven worden dat, evenals overige sponsoÍactiviteiten, de sektie voor een groot deel hiervan
aftrankelijk is geworden. Het netto resultaat van het toernooi is inmiddels gegroeid tot 15 à 20%
van de begroting.

Zagen wij voorheen alleen het weer als een, voor iedereen acceptabele, onberekenbare factor, dit
jaar vrezen wij het ergste gezien de situatie in het sportpark Staddijk op dit moment. Als het

toernooi geen doorgang kan vinden doordat het terrein niet bespeelbaar is dan vrezen wij dat

onherstelbare schade onstaat in de relatie met de deelnemende verenigingen, sponsoren en

organisatoren. Het zou echter niet alleen de organisatie van dit jaarlijks toernooi tien jaar terug-

werpen, de sektie komt hierdoor in grote financiële problemen. Naast het mislopen van een netto

resultaat voor de sektie van ruim/ 7.000,- en een bruto resultaat voor de omzet van het clubhuis
van / 5.000,- à / 6.000,- zijn ook vele verplichtingen aangegaan en ontstaan daardoor extra
verloren kosten.

In bijgevoegde begroting is onderscheid gemaakt in kosten waarvoor geheel of gedeeltelijk

verplichtingen zijn aangegaan en overige kosten.
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Begroting Jan van Vegte Memorial 1995

Inkornsten
eigen bijdrage deelnemende verenigingen

loterij
sponsoring

Uitgaven
Netto resultaat 

.

Specilicatie van de uitgaven
overnachtings- en hotelaccommodatie
beddenopmaak
bedankjes deelnemers, officials e.d.
prijzen en bekers

vergoeding scheidsrechters, scoorers, officials
toernooiboeken en overige drukwerken
kantoorartikelen
bezorgkosten
porto
bus
muziek
consumpties
driehoeksborden
diversen

Í 6.645,-
750,-

12.000.-
19.395,-

12.r32.-

Í 7.263,-

verplichtingen overig

Í s.r32,-

"f loo'-
750,-
300,-

r.000,-

r50,-
600,-

1.500,-

200,-

500,-
450,-

1.000,_

250,-
2W,_

&lS2 3.950'-

Extra uitgave 1995
Bij het clubhuis in Sportpark winkelsteeg werd tijdens het toernooi het terras overdekt, hiervoor is

materiaal beschikbaar. Omdat de ruimte in het tijdelijk clubhuis te klein is voor het aantal

deelnemers en bezoekers moet een tent worden geplaatst.

De kosten hiervoor zijn f 3 .350,-. Het huren van deze tent moet binnenkort worden vastgelegd.

Clubhuis
De omzet van het toernooi is gebruikelijk tussen / 10.000,- en / 12.000,-. Dit is ca. 25% van de

jaaromzet. Na aftrek van extra kosten is het weekeind goed voor een marge van ca. / 6.000'-.

november 1994

bijgesteld januari 1995



Dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Afdeling Algemene Zaken

Het, bestuur van de SV Hazenkamp
Afdeling Honk- en Softbal
p/a de heer S.C. Kersten
Tolhuis L309
6537 MR NI,JMEGEN

Datum

09 - 03 -L99s
Doorkiesnummer

2927 06

Aantal bijlagen

GemeenteNijmegpn

Gebouw Metterswane

Stationsplein 13

6512 AB Nijmegen

TeleÍoon (08O) 299666
TeleÍax (O8O) 23 9334

Postadres

Postbus 571

6500 AN Niimegen

Datum uw brief Ons kenmerk

RE05/vZand
95 "3298

Onderwerp

Honk- en softbaltoernooi

Geacht bestuur,

In overleg met u is op 8 maart jI. besloten het geplande toernooi van
L en 2 april a.s" geen doorgang te laten vinden op het sportpark
Staddijk vanlvege de onbespeelbaarheid van de velden.
Oorzaak hiervan is de aanhoudende en overvloedige regenval van de
laatste maanden.

Door deze overmachtssituatie worden we gedwongen uw reeds ontmantelde
oude veld op sportpark Winkelsteeg opnieuw en provisorisch speelklaar te
maken.

De gemeente zal daart,oe de volgende maatregelen treffen:

het oude honkbalveld za1 een onderhouds- en maaibeurE krijgen en
voorzien worden van een zgn. verreveldafrastering bestaande uit
bouwhekken terwijl de back-stop provisorisch met steigermaterialen
zal worden herbouwd en voorzien van fijnmazige nylon netten;
de dug-outs en de overkappingsconstructie bij het (oude) clubhuis
zullen op uw aanwijzing eveneens op provisorische wijze worden
hersteld;
aIle door u in overleg met ons Èe maken kosten voor het aanpassen
van drukwerken, programmaboekjes, posters, affiches, mailings, eÍtz.
zullen door de gemeenÈe worden vergoed;
indien nodig zal er hulp worden geboden door de gemeentelijke.
afdeling Voorlichting in de vorm van bijvoorbeeld persberichten aan
de landelijke en regionale media;
Lijdens het toernooi za\ er een bus van de CVD ter beschikking
worden gesteld voor genodigden, sponsors, enz. die een bezoek willen
afleggen aan de toekomstige accommodaÈie aan de Staddijk;
in nader overleg met u zullen rve een alternatieve locatie voor
competitie- en trainingsdoeleinden aanbieden, zolang de velden op

1owo6.Ro5



Gemeonte Nijmegen

Dienet Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Afdeling Algemene Zaken

Vervolgvel

L

Staddijk niet bespeelbaar zíjn. Ook dit valt onder de overmachÈs-
situatie.
V.oorehands ga€u1 wij er echter vanuiÈ dat na 2 april de velden op
sportpark tíinkelsteeg ter onze beschikking sÈaan voor de uitvoering
v€rn Erndere, noodzakelijke werkzaamtreden.

Víij hopen met bovenstaande toezeggingen de ontstane onrust, en ongemakken
binnen urf, vereniging zo veel als mogelijk weg te nemen en wensen u
desondanks een zeer guccesvol toernooi t,oe!
EÍt, laten we hopen dat, Pluvius nu eens eindelijk mild zal worden en dat
u zo snel mogelijk de nieuwe acconunodaÈie op de SÈaddijk in gebruik kunt
nemen.

De directeur,

10wo6.Ro6
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Aan de Gemeente nijmegen
Dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
t.a.v. de heer M. van Zand
Postbus 571

6500 AN Nijmegen

Uw brief RE05/vZand 95.3298
Nijmegen 15 maart 1995

Geachte heer van Zand,

Hierbij ontvangt u een opsomming van de extra kosten die het gevolg zijn van de
verplaatsing van het "Jan van Vegte Memorial" naar het sportpark Winkelsteeg.
Deze kosten worden vooral veroorzaakt door het feit dat het drukwerk (boeken, posters,
brieven) reeds zijn aangemaakt en veel uitnodigingen reeds zijn verzonden. De boeken
worden voorzien van een overdruk d.m.v. stickers, posters en ander reclamemateriaal
moet opnieuw vervaardigd worden.

Affiches A2, 500 stuks à / 2,-
2000 stickers
begeleidend drukwerk 4000 A4 à Í 0,15
enveloppen 2000 st à/ 0,15
porrokosten (gedeeltelijk PTT)
huur extra omroepinstallatie
huur extra ruimte voor omroep
extra kosten tent (50%)
diversen en onvoorzien

Ik verzoek de vast te stellen tegemoetkoming over
girorekening 901172, t.n.v. S.V. De Hazenkamp,

Hoogachtend,

S.C. Kersten
voorzitter

Tolhuis 1309
6537 MR Nijmegen

te maken op:
Tolhuis 1309, 6537 MR Nijmegen.

1.000,-
475,-
600,-
300,-
600,-
300,-
150,-

1.900,-
350.-

5.650,-
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Nijmegen, maart 1995.

Hierbij attendeer ik u op het internationale honk- en softbal toernooi dat dit .jaar wordt
georganiseerd op zaterdag 1 en zondag 2 april. Gebruikelijk bestaat dit toernooi uit een
vierkamp honkbal en een vierkamp softbal dames. Voor het eerst is hier nu een driekamp
softbal heren aan toe gevoegd. Het juiste "spoorboekje" van dit toernooi vindt U in
bijgevoegd programmaboek,

Dit toernooi, bekend onder de naam Jan van de Vegte Memorial, was gepland op de
nieuwe velden in het Sportpark Staddijk. In het kader van de herstructureringsplannen
verhuist de sektie honk- en softbal van onze vereniging naar dit sportpark.

Meer dan een jaar wordt nu naarstig gewerkt aan de nieuwe accommodatie. Omdat
voorzieningen als backstop, slagkooi, hekwerken en tribunes van ons terrein in Sportpark
Winkelsteeg moeten worden hergegruikt op de nieuwe velden is de gemeente in januari
begonnen met de ontmanteling van de accommodatie op Winkelsteeg.

Omdat het nieuwe clubhuis niet tijdig kon worden gerealiseerd is door de gemeente in
allerijl een tijdelijk clubhuis geplaatst en een terras en toegangsweg aangelegd. Wat
niemand had voorzien is dat deze winter de natste werd sinds mensenheugenis. Hierdoor
zijn de velden niet op tijd gereed. Voor de inmiddels begonnen oefencompetitie zijn alle
thuiswedstrijden ondergebracht bij andere verenigingen.

Toen bleek dat ook de datum van 1 april niet haalbaar was, is besloten om voor het
toernooi het veld aan de Winkelsteeg weer provisorisch in te richten. Veel werk is verzet
door de gemeente om hekken, backstop en dugouts aan te brengen en door
verenigingsleden om het inmiddels onttakelde clubhuis weer leefbaar te maken, de
reclameborden weer op te hangen en de overige voorzieningen aan te brengen. Wij hopen
dat u er begrip voor heeft dat het terrein niet oogt zoals u dat gewend bent.

Toch willen wU u graag, onder genot van een drankje en een hapje, in de gelegenheid
stellen zelf in ogenschouw te nemen hoeveel werk er inmiddels in het Sportpark Staddijk
wordt Yerzet en u een indruk geven hoe deze accommodatie er uit gaat zien. Om deze
reden houden we op zaterdag 1 april van 17.30 tot 18.30 uur, aansluitend op de laatste
middagwedstrijd, daar open huis. Wij stellen het bijzonder op prijs u hier te ontvangen.

U kunt deze accommadatie bereiken door gebruik te maken van een bus die voor deze
gelegenheid op en neer zal pendelen tussen Sportpark Winkelsteeg en Sportpark Staddijk.
Met eigen vervoer kunt u vanuit Winkelsteeg het nieuwe veld als volgt bereiken;

vanaf het parkeerterrein drie keer rechts af, het Maas-Waal kanaal over. Op de
rotonde slaat u links af, direct hierna de eerste weg rechts (Meijhorst). Aan het eind
van de weg rechtsaf en gelijk hierna weer linksaf. De tweede weg links is de
Staddijk. Na ca. 500 meter gaat u rechtsaf het parkeerterrein op.

Hoogachtend,

S.C. Kersten, voorzitter
Tolhuis 1309, 6537 MR Nijmegen
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Dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Afdeling Algemene Zaken

Het besÈuur van S.V. 'De Hazenkamp'
Afdeling Honk- en SoftbaL
p/a De heer S.C. Kersten
Tolhuis L309
6537 MR NI,JI{EGEN

Datum

22.MRï:'j

Datum uw brieÍ

15 - 03 -L99s
Ons kenmerk

RE05/vZand
95 -37ss

Gebouw Metterswane

Stationsplein 13

6512 AB Nijmegen

Telefoon (O8O) 299666
Telefax (O8O) 23 9334

Postadres

Postbus 571

65OO AN Nijmegen

Doorkiesnummer

292706

Aantal bijlagen

r
'.,

Onderwerp

Honk- en softbalÈoernooi

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw opgave inzake de te maken extra organisatiekosten
voor het verplaatsen van heÈ Jan van de Vegte-toernooi van sporÈpark
Staddijk naar sportpark Winkelsteeg deel ik u mede, dat deze geaccep-
teerd zijn tot een bedrag van f 4.875,--.
Niet gehonoreerd zijn de kosten voor de omroepruimte, de omroepinstalla-
t,ie, diversen en onvoorzien die mijns inziens ook gemaakt zouden zijn
indien het toernooi op de Staddijk had plaaÈsgevonden.

Bovengenoemd bedrag is inmiddels op uw girorekening nr. 9OLL72 overgJe-
maakt.

Met vriendelijke groeten,
R. van Zand

1 2EH02.RO6



Bestuur s.v. de Hazenkamp
dhr. s. C. Kersten
Tolhuis 1309
6537 MB Nijmegen

Vezenddatum

l_0-05-1995
Datum opgesteld Datum uw brief

06 -02 - r_995

Ons kenmerk

bso/mí/
95.220s4L

Korte Nietnrstraat 6

6511 PP Nijrnegen

Telefoon (080) 299888
Telefax (080) 292981

Postadres

Postbus 9038

6500 JW Nijmegen

Doorkiesnumrner

292249

Aantal bijlagenOndeuerp
subsidie toernooi L995

In anEwoord op uw brief van bovenvermelde datum delen wij u mede dat wij
besloten hebben u een garantie-subsidie te verlenen van maximaal
f 3.350,- voor de huur van een UenÈ, respectievelijk voor de annule-
ringskosten, indien heÈ toernooi niet plaaÈs vindts.

Daar het toernooi reeds op sportpark 9íinkelsteeg, meE een extra bijdrage
voor de tijdelijke verplaaÈsing, heefÈ plaatsgevonden komt de garantie-
subsidie van f 8.L82,-, voor de kosten van verschillende reserverinsJen,
te vervallqn.

Wij verzoeken u binnen 3 maanden na afloop van het evenement een
inhoudelijk en financieel verslag in te dienen, samen meÈ het door u
hiervoor gebruikte promoÈiemateriaal, persberichten e.d. Aan de hand van
het financiëIe verslag zal de subsidie definitief worden vastgestseld en
vervolgens betaalbaar worden gesteld.

Krachtens de Algemene wet bestuursrechÈ kunt u binnen zes weken na de
verzenddatum van dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij Burgemeester en !{eEhouders van Nijmegen, posÈbus
9038, 6500 .fÍ{ Nijmegen.

College van Burgemeester en wet,houders van Nijmegen,

De BurgemeesÈer,

mr. E.M. d'Hondt w. Smids

aubeidie. 95/haza01. Èoe


