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m de Bruijn
Beleidsmedewerker Badminton Ontwikkeling en Stimulering

bijlage: fusieblauwdruk (inkl. bijlagen)

c.c. (zonder bijlage) distriktssekretariaat Centrum

Girorekeningnummer 43 I 48 I

Bonkrekeningnummer ABN-AMRO 5 5.63.7 3.29 4

Giro von de bonk 2900

O.B. nummer NL 10. I ó.75 I .B.01

Verenigingenregister nummer 40 59 4668
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Bezoekodres: Symfonieloon 1 7

Telefoon 31. (01 30-6047 496

Telefox 3l . (0) 30-ó04081 l

B.C. De Hazekamp
T.a.v. T. van Houdt
Sumatraplein 24
6524 T<H NIJMEGEN

kenmerk 9 6 I T ZB I WB I 2064 I 8 I 3 11 5 datum 11 juni 1996

kontaktpersoon Corrie Ter LindenlBarbaraMura
onderwerp fusie

Geachte heer van Houdt,

In uw brief van 8 apriljl. geeft u aan met ingang van 1 augustus L996 met BC Deto te

willen gaan fuseren. Daartoe dient echter meer te gebeuren dan hetgeen op dit moment
door u is aangegeven. Verder is ons niets bekend over het op de hoogte stellen door het
hoofdbestuur van uw omnivereniging aan het Bondsbestuur van de Nederlandse
Badminton Bond.

Ter ondersteuning van de op handen zljnde fusie sturen wU u hierbij de zojuist
verschenen blauwdruk 'Fusie: toekomst of illusie?'. Naast het boekje treft u enige
bijlagen aan die van belang zijn.

Wij verzoeken u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van uw plannen, zodat
wij kunnen zoÍgen voor een voorspoedige afwikkeling van het fusieproces.

Vertrouwend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

DMINTON BOND
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met vriendelijke groet,



SPOHTVERENIGING

,DE HAZE]{KATP'
NIJMEGEN

Nederlandse Badminton Bond
t.a.v. de heer W. de Bruijn
Postbus 2070
3430 CJ Nieuwegein

Uw brieven:
- NBB 96lTZBlWBl2064l8l3175 d.d. 11juni 1996
- Distrikt Centrum 960659

Nijmegen, 20 juni 1996

Geachte heer de Bruijn,

Het gaat slecht met de badmintonsport in Nederland, zo ook in Nijmegen. A1 jaren
verliesgevende resultaten heeft geleid tot het voornemen van ofize vereniging de
aktiviteiten binnen onze sektie badminton na afloop van het seizoen 1995-L996 definitief
te beëindigen. Gesprekken met andere Nijmeegse verenigingen leken enigszins op het
bereiken van een fusie doch waren er enkel op gericht het belang van de leden te dienen
en de overgang naar een andere vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen.

Het bevreemd mij dat u schrijft dat de NBB niet door het hoofdbestuur van De
Hazenkamp op de hoogte gesteld is, het gesprek bij de gemeente Nijmegen d.d. 23 maart
1996 over beschikbare zaalruimte werd door u en ondergetekende bijgewoond en onze
penningmeester F. van der Hedden heeft per telefoon uitvoerig gesproken met uw hoofd
financiën.

In goed overleg met drie andere Nijmeegse verenigingen is gewerkt aan sanering van
zaaluren. Tevens heeft het overleg er toe geleid dat de meeste leden van De Hazenkamp
naar de Nijmeegse badmintonvereniging DETO gaan.

Een badmintonseizoen loopt van zomeryakantie tot zomervakantie, ongelukkigerwijs loopt
uw kontributiejaar van januari t/m december. Wij wilden voorkomen dat voor de leden
die de badmintonsport trouw blijven meer dan de jaar(bonds)kontributie wordt voldaan.
Om deze reden heeft onze penningmeester telefonisch contact gezocht met de heer
Spierenburg, bevestigd met zijn brief van 28 maaÍt 1996. Het telefonisch contact verliep
bijzonder teleurstellend en genoemde brief is niet eens beantwoord.



Onze sektie badminton zit al jaren in de schuld, ook DETO staat onder de streep. Het
lukte daarom niet om met deze vereniging overeenstemming te bereiken over restitutie
van te veel betaalde bondskontributie. De Hazenkamp schiet er alleen aan bonds-
kontributie, die niet meer via de kontributie (1996-1997) voldaan wordt, ca. Í 700,- bij
in. Uiteraard gaat dit ten koste van andere sporters binnen onze vereniging.

Ik herhaal hierbij daarom het verzoek van 28maartj.l. om onze vereniging schadeloos te
stellen voor de niet te innen bondskontributie over het tweede half jaar 1996.

Als u hier niet toe bereid bent dan verzoek ik u toch in elk geval er voor te zorgen dat
voor die badmintonners die hun sport trouw blijven dit jaar niet anderhalf maal de
bondskontributie wordt geheven. Het gaat de badmintonsport toch al beroerd genoeg.

Uw reactie op ons verzoek tot restitutie van teveel betaalde bondskontributie zie ik met
belangstelling tegemoet. Daarna 211en wij ook de, kennelijk nog openstaande, factuur
96227 van Distrikt Centrum afwikkelen.

Met deze brief beëindigt S.V. De Hazenkamp met onmiddellijke ingang het lidmaatschap
van de Nederlandse Badminton Bond.

Hoogachtend

S.C. Kersten
secretaris
hoofdbestuur S.V. De Hazenkarnp

Tolhuis 1309
6537 MR Nijmegen
Telefoon 024-3442628

kopie: NBB Distrikt Centrum
AvHiFH/JB



Bezoekodres: Symfonieloon 1 Z

Telefoon 31. l0)30 6047496

Telefox 3 l - (0) 30 ó04081 I

SV de Hazenkamp
S.C. Kersten
Tolhuis 1309
6537 MR MJMEGEN
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Datum
Kenmerk
Kontaktpersoon
Onderwerp

2 }uJt 1996
9 6 I LA.t 520 I 2309 I 8 I 03 t] 5
C. Ter Linden/8. Mura
opzegging lidmaatschap

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw brief waarin u aangeeft het lidmaatschap van de NBB te willen
opzeggen, deel ik u mede dat hiertoe pas kan worden overgegaan, nadat de vereniging
haar financiële verplichtingen jegens de NBB (zowel Bond als distrikQ is nagekomen.
Daartoe zal informatie worden opgevraagd bij het distrikt.

Tussentijdse afmelding gedurende het bondsjaar geeft geen recht op restitutie van een deel

van de bondskontributie, wel heeft een lid tot/met eind van het jaar recht weer 1id te
worden van de NBB zonder betaling van bondskontributie.

Tevens maken w1j u erop attent dat sektie BOS van de NBB binnenkort kontakt opneemt
met uw vereniging in verband met deze afmelding.

Vertrouwende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Girorekeningnummer 43 l48 I

Bonkrekeningnummer ABN-AMRO 5 5.63.7 3.29 4

Giro von de bonk 2900
O.B. nummer NL 10.1ó.25,l.B.01

Verenigingenregister nummer 40 59 4668
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vriendelijke groet,

smedewerker BOS

c.c.distrikÍ Centrum



SPORTVERENIGING

,r,DÉ H^-ENKAUP"
NIJMEGEN

Aan Badmintonvereniging Marieken
t.a.v. B. Vermeulen
Prof Regoutstraat 16

6524 SB Nijmegen

Aan Badmintonvereniging DETO
t.a.v. T. Tittse
Veenhof 2110
6604 DM Wychen

Nijmegen, 5 juli 1996

Zoals met u besproken worden de badminton-activiteiten van onze vereniging m.i.v. de

zomervakantie beëindigd. Met de NBB is overlegd in hoeverre restitutie van de "te veel"
betaalde bondkontributie over 1996 kon worden teruggevorderd. Zoal verwacht is dit niet
gehonoreerd.

In de brief hierover (NBB d.d. 2-7-1996) wordt gesteld dat onze leden, waarvan over het
jaar 1996 bondskontributie is voldaan, recht hebben weer lid te worden zonder bijbetaling
van bondsafdracht 1996. Ik verzoek u hierop te letten en ik reken er op dat u dit
"voordeel" ook ten gunste laat komen aan de badmintonners door hen b.v. ook niet
nogeens inschrijfgeld voor uw vereniging te laten betalen.

Informatie of voor een nieuwe deelnemer reeds via onze vereniging bondskontributie over
het jaar 1996 is voldaan kunt u inwinnen bij Ria Kersten, tel024-3442628.

Met vriendelijke groeten,

S.C. Kersten
Tolhuis 1309
6537 MR Nijmegen
Telefoon 024-3442628

Kopie: A. van Houdt
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Datum
Kenmerk
Contactpersoon
Onderwerp

Geacht bestuur,

Refererend aan uw brief betreffende de opzegging van uw lidmaatschap delen wij u mee
dat de procedure daartoe thans is afgerond"

Met ingang van heden is het lidmaatschap van uw vereniging bij de Nederlandse Badmin-
ton Bond beeindigd.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wrj,

vriendelijke groet,
ERLANDSE BADMINTON BOND

William

Girorekeningnummer 43 i 48 I

Bonkrekeningnummer ABN-AMRO 5 5.63.7 3.29 4

Giro von de bonk 2900

O.B. nummer NL l0.ló.751.B.0,l
Verenigingenregister nummer 40 59 4668

SV De Hazenkamp
S.C. Kersten
Tolhuis 1309
6537 MR NIJMEGEN
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25 november 1996
9 6 tL A I 524 I 2309 I 8 I 03 t7 5

Corrie Ter Linden/Barbara Mura
beëindiging lidmaatschap
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c.c. district Centrum


