
Bestuursdienst

Afdeling Financiën

Bureau Treasury

Het Bestuur van
Sportvereniging "De
p. a." Tolhuis 1-307
6537 MR NI.]MEGEN

Datum

26 maart Lggb

Ondenrrrerp

Offerte lening

Looptij d

Aflossing

Algemene bepalingen

Provisie/kosten

Verrekening

Hazenkampt'

Datum uw brief Ons kenmerk

Treas/PL

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

Telefoon(024)329 91 11

Telefax (024\323 5992

Postadres

Postbus 9105

6500 HG Nijmegen

Doorkiesnummer

32925L4

Aantal bijlagen

Hierbij doe ik u een formele aanbieding van een onderhandse geldlening
onder de navolgende voorwaarden:

Leensom : f 100.000,--

Bestemming : financiering van de bouw van een kLeed-/club-
aecommodatie voor: de sectie honk- en softbal

Stortingsdatum :1mei1996

Rente : 6,93 t per jaar, jaarlijks te vol_doen

Renteherziening : op l- mei van de jaren 2006, 20!6 en 2026

Vervroegde aflossing : toegestaan tegen een koers van l-03 ?; bij het
niet verkrijgen van overeenstemminS bij
renteherziening tegen een koers van 1OO ?

: 40 jaar

: in 40 jaarlijkse annuiteiÈen

: op deze lening zijn de gebruikelijke bepalingen
van toepassing al-smede die van het nog te nemen
Raadsbesluit

: f 2OO,--

: Het bedrag van de lening is reeds geheel als
voorschot aan u uitbeÈaa1d. Door u is per saldo
dan het bedrag van de provisie/kosten ad. f 2OO
verschuldigd



Gemeente Nijmegen

Bestuursdienst

Afdeling Financiën

Bureau Treasury

Vervolgvel

1

Voorbehoud : deze offerte wordt gedaan onder voorbehoud van
goedkeuring aan het verstrekken van de lening
door de Gemeenteraad.

Bij akkoordbevinding gelieve u bijgevoegd afschrift van deze offerte
door de daartoe bevoegde personen rtvoor gezien en akkoord" getekend te
retourneren.

Tevens verzoek ik u mede te delen welke de juiste, volledige, statutaire
naam van uw vereniging is met vestigingsplaats en welke personen uw
vereniging rechtsgeldig terzake het aangaan van een leningsovereenkomsÈ
vertegenwoordigen met hun funkties bij uw verenj-ging.

Hoofd Afdeling Concernf,Lnanciën
rr.w.A.B. Muilenburg4,

l.*.r ijil:l W 1

i"6b , {l/uu* \_
i/\íw'
iii v
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7/- 7*a
Voorstel aan do Raad

28/t996

Nummer / datum raadsvergadering / datum vergadering B&W

96200077213 april 3-996/27 februari 1996

Behandeld in commissie

Educatie en !,Ielzi jn d. d. 14-03-L996
Sociale Zaken, Zorg en Financiën, onderdeel Financiën d.d. l'2-03-1996

Onderwerp

Geldlening s.v. De Hazenkamp voor de realisatie van een clubhuis met
kleedaccommodatie voor de sectie honk- en softbal op sportpark Staddijk.

Àan de Raad van de gemeente Niimegen,

Eén van de activiteiten van het project Herstructurering sportvelden is
de verhuizing geweest van de sectie honk- en softbal van s.v. De

Hazenkamp van sportpark Víinkelsteegh naar sportpark Staddj-ik. De

bereidheid van s.v. De Hazenkamp om te verhuizen betekende een belang-
rijke doorbraak van de impasse hraarin de gehele herstructureringsopera-
tie dreigde te geraken. Hierdoor kan s.v. Hatert een acceptabel alterna-
tief voor Grootstal aangeboden worden.
De verhuizing bracht naast het aanleggen van een honkbal- èn een
softbalvoorziening ook de noodzakelijke realisatie van een club- en
kleedaccommodatie met zich mee.
De geraamde bouwkosten bedragen f 825.000,--, die grotendeels door de
gemeente zijn vergoed en waarvoor s.v. De Hazenkamp thans nog aanvullen-
de financiering ad Í 1 ton nodig heeft. Het bestuur van s.v. De Hazen-
kamp verzoekt voor laatstgenoemd bedrag medewerking in de vorm van een
gemeentelijke geldlening.

De financiëIe anaLyse heeft plaatsgevonden nadat eerst overleg is
gevoerd over de door de sportvereniging gehanteerde fj-nanciële uitgangs-
punten. Het overleg heeft geleid tot een aangepaste financiëIe meerja-
renplanning. Tevens hebben wi-j afwijzend gereageerd op het verzoek om

pas na 3 jaar tot aflossing van de Iening over te gaan.
Ííij achtten het t.o.v. andere sportclubs niet redelijk om een uitzonde-
ringspositie voor de Hazenkamp te creeëren in de vorm van een soort
tijdelijke renteloze Iening van 3 jaar
De financiële beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de exploita-
tiebeqrotingen van de sectie honk- en softbal, omdat binnen de omniver-
eniging De Hazenkamp elke sectie zelf verantwoordeliik is voor de

financiële resultaten. De sectie heeft 21"2 leden, waarvan 165 actief.

3332/CvL/AvR

20$2



Voorstel aan de Raad
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l'ten verwacht een geleidelijke groei naar 250 leden. Inclusief de
reiskosten bedraagt de contributie voor seniorleden Í 325, -- en voor
jeugrdlede\ í 2BAt--, op jaarbasis. vanaf het jaar 2OO1 is niet meer
gerekend op aanwas.
In de exploitatieplanning is nog de rente en aflossing van een hypothe-
caire geld)-ening op het oude cLubhuis opgenomen, oorspronkelijk groot
f 70.000,-- en afgesloten in 1980. Deze lening loopt nog tot het jaar
2OO5. Vervroegde aflossing en het oversluiten van de lening bleken niet
aantrekkelijk te zL1n.

Bijgevoegd overzicht op vervoJ-gvel 2 en 3 leidt ons tot de conclusie dat
het verantwoord is om aan s.v. De Hazenkamp de gevraagde gemeentelijke
geldlening te verstrekken. De vereniging heeft voldoende aflossingscapa-
citeit om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.
Van de Stichting Waarborgfonds Sport kon geen garantiestelling worden
verkregen vanwege het strikt formele argument dat Hazenkamp reeds met de
bouw van het clubhuis was begonnen op het moment dat de aanvraag nog
gedaan moest worden. De noodzaak van een spoedige start van de bouw en
daarmee ook een tijdige afronding van het project herstructurering
sportvelden maakten dat wij Hazenkamp niet wilden verplichten tot een
garantiesteJ-ling voor de Stichting.

Wij stellen u voor om s.v. De Hazenkamp een gemeentelijke geldtening ad
Í 1OO.00Or-- te verstrekken onder de voorwaarden en bepal-ingen zoals
vermeld in bijgevoegde ontwerpovereenkomst van geldlening.

Standpunt Commissie Educatie en Welziin
Unaniem accoord.

Standpunt Commissie Financiën en Zorq
Unaniem accoord.

Reactie Colleqe op standpunt Commissies E.&W. en Financiën en Zorq
Unani-em accoord.

CoIIege van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

De Burgemeester, De Secretaris,

mr E.M. d'Hondt W. Smids

20$3
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Bij Iagen: ontwerpovereenkomst
Ter inzage:--

2094
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Raadsbesluit

De Raad van de Gemeente Nijmegen, bijeon in zijn openbare vergadering van

3 april 1996;

Gelezen het voorstel van

Burgemeester en Víethouders d.d. 27 februari 1996;

Golot op

Bosluit:

accoord te gaan met het verstrekken van een gemeentelijke geldlening ad
Í 1OO.OO0,-- aan s.v. De Hazenkamp onder de voorwaarden en bepalingen
zoals vastgesteld in de bijgevoegde ontwerpovereenkomst van geldlening.

De Voorzitter

De Secretaris

20$7



CONCEPT

Onderget,ekenden:

SporÈvereniging 'rDettgeldneemgÈer[, ten

Cremeentel{ijm€En
OVERBENKOIIST VÀ}I GELDLBIING

Hazenkamp" gevesEigd Ee Nijmegen, hierna tse noemen
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

De gemeente Nijmegen, hierna te noemen "geldgeefsÈerrt, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar burgemeester, handelend krachtens en Èer
uitvoering van heÈ besluit van de gemeenteraad d.d. 3 april L996;

verklaien het volgende Èe ziJn overeengekonen:

ÀrtLkel 1

Geldgeefster za1 aan geldneemster te leen verstrekken en deze zal bij
geldgeefster Èe leen opnemen een som van .1Í 100.000,--
(zegge eenhonderdduizend gulden) tegen een koers van l-00 t.
HeÈ geleende bedrag zal worden verstrekt respectievelijk opgenomen in één
termijn, welke vervalts op 1- mei L996.

Àrtikel 2

Het bedrag van de geldlening zal- worden verrekend met heÈ reeds door
geldgeefsÈer verstrekte voorschot; de uitbetaling van de lening wordt gelet
hierop geacht volledig Èe hebben plaats gevonden.

ÀrÈikel 3

De geldlening mag uitsluitend worden aangewend voor aanvullende
financiering van de bouw van een kleed-/clubaccommodatie voor de sectie
honk- en softba].

Àrtikel 4

De geldlening is verstrekt voor een looptijd van 40 jaar.

Àrtikel 5

Geldneemster is over de lening een rente verschuldigd van J.) t per jaar.
Bij de berekening van de rente zal elke maand op dertig dagen en elk
jaar op 350 dagen worden gesteld.
Voldoening van renÈe en aflossing za1 geschieden in 40 annuiteiten,
elk groot f

3. Geldneemster verbindt zich de annuiteiten te voldoen op 1 mei van íeder
jaar, voor het eerst op 1 mei L997.

ÀrÈikel 5

Vervroegde algehele of gedeeltselijke aflossing is toegestaan tegen een
koers van 1-03 t -

ÀrÈikeI 7

Het in artikel 5 vermelde percentsage zal op 1 mei van de jaren 2006, 20!6
en 2026 in onderling overleg tussen geldgeefster en geldneemster'opnieuw
worden vastgesteld.
Een voorstel Èot vaststelling dient tenminsLe twee en ten hoogsLe drie
maanden voor een wijziglngsdaÈum door geldgeefster c.q. geldneemster
schriftel-ijk aan de wederpart,ij te worden gedaan.
Indien een voorstel tot renÈevaststselling niet binnen veertíen dagen na
dagtekening van het als eerste verzonden voorst.el- door de wederpartij wordÈ
aanvaard zal het restanL van de hoofdsom op de eerstvolgende aflossingsver-
schijndag voor het geheel à l-00 t vermeerderd met rente en eventuele
kosten, boeten en vergoedingen door geldneemster worden afgelost.

1) wordt vastgesteld op basis rentesLand begin april
(rente naar rentestand eind januari ca. 6,5 ?)

2.

20$8
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Cremeentel\ijmqen

ÀrÈlkel 8
Op deze.overeenkomsÈ zijn voorts van Loepassing de Algemene Bepalingen voorgeldleningen, zoals deze door de Raad van de gemeente Nijmegen d.d.
L5 december L992 zijn vastgesÈeId.

Deze akte is opgemaakt en geÈekend in tweevoud.

Nijmegen, Nijmegen,
Voor $portvereniging t'De Hazenkamp, Voor de gemeente Nijmegen,

De Burgemeester

;1 . fri.
. í..,.v -
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