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N'a'v. bovengenoemde brief zou ik gaarne nadere informatie betreffendehet buj-tenkorfbal willen ontvangen.

-het aantal leden in de afgelopen 5 jaar
-het totaal aantal teams
-het aantal jeugdteams
-het aantal seniorenteams
-het wekelijkse wedstrijdprogramma met vermelding
wedstrij dse i zoen

-het wekelijkse trainingsprogramma met vermelding
trainingsseizoen

-de te verwachten ledenontwikkelingen in de eerste

Ik verzoek u mij de informatie zo spoedig mogelijk

Daarna zullen wij u zo spoedig mogelijk uitnodigen
bespreken 

"
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Dienst Educatie en welzijn
Afdeling Sport en recreatie
t.a.v. Mw. A. van Rijn
Postbus 9038
6500 JV/ Nijmegen

uw briei EWTo/AvR d.d. 09-01-tgg6
Betreft korfbalaccommodatie Lindenholt
Nijmegen 16 februari 1996

Geachte Mw. Aya van Rijn

In antwoord op uw brief ontvangt u hierbij;

- overzicht van aantallen leden en teams van de sektie Korfbal
- kopie van de brief van BV Exploitatie kunstgras Lindenholt d.d. A5-02-1996
- een overzicht van publikaties in het weekbericht van de sektie korfbal

Het is mij niet bekend in hoeverre het in de brief van de BV gestelde over het gebruik
van de kunstgrasvelden door onze vereniging nog overeenkomt met de afspraken die
tussen uw Dienst en de BV t.a.v. het medegebruik. Zoals u ziet claimt soms de BV zelfs
het grasveld. Het zal duidelijk zrjn dat voor het komende seizoen de problemen al
onoplosbaar zíjn.

Om deze verzoek ik, zoals eerder aangegeven in mijn brief van 28 december 1995, met
klem zo snel mogelijk nader overleg over:
- afbouw van het korfbalveld
- realisatie van de nevenvoorzieningen
- het tijdaspect
- de betrokkenheid van onze vereniging bij de afbouw van de accommodatie

Met vriendelijke groeten,

S.C. Kersten
secretaris

Tolhuis 1309
6537 MR Nijmegen
telefoon 024-3442628
kopie: BK - TH - GH - K



Aantal leden:

1 991

1992
1 993
1 994
1 995

sentoren
22
20
24
25
1ö

junioren jeugd
5

5

12

14

20

recreanten totaal
21351
27456
27568
35579
46 I 101

teams:
senioren ieugd totaal

1990/1991 2

1991/1992 3

1992/1993 3

1993/1994 3

199411995 3

1995/1906 3

J

4

7

5

6
6
7

8

10

Gezien de ledenontwikkeling in de afgelopen 5Jaren en de huidige leeftijd van de meeste

leden (tussen de 5 en 20 Jaar) is de verwachting dat het aantal leden de komende 5 Jaren

verder zal toenemen.
wil verwachten een groei van gemiddeld 10 leden per jaar tot een totaal aantal van rond

1 50 in het jaar 2000

De trainingen:
op de dinsdagavond is er een vrije training van 19'00 tot 21 '00 uur'

op de vriydagavond wordt er getraind door de jeugd van 
.1 
8'00 tot I 9 00 uur' dooí de lunloren

van 1 9.00 tot 20.1 5 uuí en door de senioren van 20'1 5 tot 21 '30/22 00 uur

wedstrijdprogramma's van de veldcomPetities van de aÍgelopen iaren zijn in kopie
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IIV Exploitttie kunstgras Lindenholt
p/a. Dingostraat l12
6531 PG Nijmegen.

Iletreft: uw brief d.d. 7'l-1996

Sportvereniging "Dc ÍIazenknntp"
Sectie korfbal
Wedesteinbroek l4- I J

6546 RM Nijntegen.

Niluregen 5 L6tg21i 1996

Geacht bestttur,

Naar aanleitling van urv brield.d. 7 januari 1996 willen rvij het volgende oplnerken l'.rert:tls tt

6crnerke, wij'tlat de lrooldlruurtler van het cornplex, de M.ll.c. Quick, derrnatc gegrocitl is tlat

5ct rroeilijkin "aak 
orrnrogeliik is,.trt ttaast,lc lrockey-corn,ctilie.ok tle k.tí6al-c'rrrr,ctitie

lchccl ,rp" krrrrslgras ^f 
t" iu"i[",r. Wii rlclcrr ttw c.ttclttsic rlltr o.k tlat lrcl i, ltct I'.tttctttlc

[orÍbal seizoen riroeiliik zal blijken ort'r op onze kunstgrasvelclen te spelcrt. Dc lvl'll'C Qrrick zal

tr regelntatig verzoeketr ont uit ie wijkon naar hct grasvcld'

Irr vcrban<l lret realiscrcn van tlc veldverliclrtirrg op vcld 2, bcgin nraad, liikt hct trriirtsirtzictts

rnogelijk ont, in ovcrleg lnct de M.llC Quick, dc trainingen op kunstgras aÍ'(c *crkcrr' l)c

"rirï"i,'"i, 
irri<1e avon,l ii", n"ernt dan zo4anig toe 6at ik. zeker voor hct kontcndc seiz.ctr. r''

dai vlak geen problernctr verwacht. Ilet is wel de opzct van dc M.ll.c. Quick onr dc traiilirrgcu

op enkelJarori4ell, nlet llalre 6e 6ilrstlag- en vrijdag-avolldcn af te rverken .p twce veltlctt'

ook hct gebruik van kleedkanters ziet de M.tl.c. Quick vooralsnog nict als ccltt ptotrlccttt'

Maar lret is z-eker op top-<lagen, woekeren met de beschikbare rttitnte'

-l'enslotte rvillen rvij van dcze gelegenheid gebruik lllaken, om u te verzoeketr itt verbrtttl rttet ltcl

i,nriddels tra6itionele internationale paastoernooi van de M.Ft.C. Quick' geerr rvcdstri.itlerr etr

tmitringen te plarrnen, zowel op het kunstgras als op het ttorllale grasvclcl' itt ltct paasrrcckclld'

I)it betrelt vrii,lagavon,l 5 april, zaterdag 6 april erl zorrclag 7 april'


