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Aan de gemeente Nijmegen
Dienst Educatie en welzijn
Afdeling Sport en Recreatie
t.a.v. de heer C. van loon
Postbus 9038
6500 IW Nijmegen

Nijmegen, 21 mei 1996

Betreft exploitatieopzet turnhal.

Geachte heer van l-oon,

Bijgevoegd ontvangt u de notitie over de nieuwe turnaccommodtie. Wij zijn gaarne bereid
een en ander nader toe te lichten.

De bijeenkomst op 31 mei a.s. zal door minimaal twee leden van het bestuur van
De Hazenkamp worden bijgewoond. Graag ontvangen een kopie van de uitnodiging
verstuurd aan de omwonenden.

Uw vraag over wie van onze vereniging zal plaatsnemen in een bouwcommissie zullen wij
uiterlijk 31 mei a.s. beantwoorden.

Hoogachtend,

S.C. Kersten
secretaris

Tolhuis 1309

6537 MR Nijmegen
telefoon 024-3442628

kopie: G - WZ - OvB - WK - HV - JB
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NIJMEGENGZY SEKTIE GYMNASTIEK EN TI]RNEN

NIEUWE TURNACCOMMODATIE
PLOEGSTRAAT TE NIIMEGEN

21 MEI 1996

Ter vervanging van de bestaande turnhal is in overleg met de gemeeute Nijmegen,
afdeling Sport en Recreatie, het plan ontwikkeld voor een nieuwe hraccommodatie aan de
Ploegstraat te Nijmegen.

Het complex zal bestaan uit:

* een nieuwe furnzaal

een gerenoveerde gymnastiekzaal

nevenruimten

overige voorzieningen

De gymnastiekzaal zal worden onderverdeeld in een danszaal en een turnstraat.

Tussen turnzaal en gymnastiekzaak is een verbinding voorzien omdat tijdens de lessen de
leden regelmatig van beide zalen gebruik zullen maken. Bovendien garandeeÍ deze
verbinding de hoofdtrainer een goed overzicht.



UITGANGSPUNTEN

1. In de nieuwe turnaccomodatie worden de belangen van recreatiesport, wedstrijdsport
en topsport gecombineerd.

2. De activiteiten in de wijkzalen en in de turnhal zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Dat betekent dat breedtesport, wedstrijdsport en topsport allen een even
belangrijke plaats innemen en niet los van elkaar gezien kunnen worden, ook niet in
financiële zin.

3. ksuren, gegeven in de verschillende wijkzalen in en om Nijmegen, worden
gehandhaafd.

4. Kenmerkentl voor een turnhal zijn de permanent opgestelde toestellen. Hierdoor
krijgt deze hal een monofunctioneel karakter en is derhalve uitsluitend geschikt voor
turnactiviteiten.

5. De combinatie met andere sporten is door de monofunctionele opzet zeer beperkt. In
de praktijk blijken de activiteiten van de bergsportvereniging wel inpasbaar.

6. Turnen en gymnastiek wordt met name beoefend doorjeugd waarvan het overgrote
deel jonge meisjes. Dit geeft de volgende beperkingen t.a.v. de lestijden;

1. de accommodatie zal van maandag tot en met vrijdag vooral druk bezet
zijn in de tijden tussen 16.00 en 22.00 uur en op woensdagmiddag.
In de weekeinden is de hal in gebruik vanaf 8.30 uur.

2. gebruiksmogelijkheden tot 16.00 uur zijn beperkt:
de jeugd gaat overdag naar school.

7. De vereniging zal een actief beleid voeren om activiteiten in de daluren te
ontwikkelen. De mogelijk hieruit voortvloeiende financiële resultaten zijn niet
meegenomen in de exploitatieopzet. Deze zullen zich vooral richten op
dansactiviteiten.

8. De bezetting van de totale accommodatie zal op pedagogische en sportieve gronden
niet groter zijn dan 50 leden per uur.

10. De turntoestellen worden zeer intensief benut en zijn dientengevolge aan slijtage on-
derhevig. Daarnaast worden turntoestellen frequent aangepast aan de moderne
ontwikkeling binnen het turnen.



Het plan voor de nieuwe turnaccommodatie bestaat uit:

A. grote turnzaal (nieuwbouw)
deze, monofunctioneel ingerichte turnzaal, is bedoeld voor breedtesport,
wedstrijdsport en topsport.

B. sportactiviteiten-zaal
deze ruimte bestaat uit twee delen, t.w.;
1. turnstraat (12 X 10 meter), specifiek bedoeld voor de topsportselectie
2. danszaal (12 X 10 meter) voor choreografie- en ballettrainingen alsmede

danslessen en aerobics

C. nevenruimten
* kleedruimten met douches
* toes[elberging
* kantine
+ massage-ruimte
* trainers/docentruimte
* entree

D. overigevoorzieningen
* fietsenstalling
* parkeerfaciliteiten

De inrichting is als volgt;

A. grote turnzaal
yoor dames- en herenturnen:
1 x vrije oefeningvloer, 14 x 14 meter
1 valkuil met erboven geplaatste toestellen
aanloop paardsprong en springpaard
acrobatiekbaan
in vloer ingebouwde grote trampoline
afzettoestellen, zoals springplanken, minitrampolines
landingsmogelijkheden zoals mattensets en valmatten
aangevuld met allerlei oefentoestellen en oefensituaties
en voorzien"van gordels.

Yoor damesturnen:
2 x brug ongelijk
4 x evenwichtsbalk

voor herenturnen:
2 x herenbrug
2 x rekstok
2 x ringenstel
I x paardvoltige
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81. sportactiviteiten-zaal, turnstraat

voor dames- en herenturnen:
1 x aanloop sprong en springpaard
acrobatiekbaan
Alle toestellen aangevuld met hulpmaterialen, gordels, landingsmatten.
I x brug ongelijk
3 x evenwichtsbalk

82. sportactiviteiten-zaal, danszaal

de dansruimte zal sfeer- en stijlvol worden ingericht dit wil zeggen met

spiegelwand, dansvloer en goede akoestiek. De zaal moet goed kunnen worden

afgescheiden van de turnstraat.

C. nevenruimten
4 kleedkamers met douches

leidersruimte
beheerdersruimte
massageruimte
2 toestelbergingen
technische ruimte
entree met balie
kantinebalie met keuker/berging
opbergkasten

D. overige voorzieningen

De entree is zo geprojecteerd dat ongewenste inloop zo goed mogelijk wordt
tegengegaan. Binnenkomers moeten de entree-balie en kantine passeren. Hiermee
wordt een goede sociale kontrole bereikt.

Bij kleinschalige wedstrijden moet de kantine ook als tribune kunnen worden ge-

bruikt.

De ervaring in andere turnhallen in Nederland leert dat de kantine op normale
trainingsavonden mondjesmaat benut wordt. Het gaat immers veelal om jonge jeugd-
leden. Wel zal de kantine tijdens wedstrijden en activiteiten volop in gebruik zijn.
Uit kantine-verslagen van de zuster-verenigingen met een soortgelijke accommodatie
blijkt de netto.-opbrengst gering te zijn. Voorlopig 211en we de kantine-activiteiten
budgetair neutraal houden.

De meeste gebruikers van de accommodatie zijn jeugdleden waarvan de meesten op
de fiets komen. In de fietsenstalling moet minmaal 75 fietsen kunnen worden
gestald.

Verwacht wordt dat voor leiding, ouders van leden en seniorenleden nooit meer dan
25 auto's bij de accommodatie geparkeerd zullen worden.
Circa drie keer per jaar worden kleinschalige wedstrijden in de accommodatie
georganiseerd. Op deze momenten zullen maximaal 75 auto's geparkeerd worden.
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GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIE

Hoewel de accommodatie in drie delen gebruikt kan worden is de vraag van doelgroepen
die hiervan gebruik zullen maken niet even groot. vast staat dat na de overgang naar de
nieuwe accommodatie het aantal gebruiksuren zal toenemen. Zonder dat de activiteiten in
de wijkzalen zullen teruglopen wordt voor deze accommodatie de eerste vier jaar een
groei voorzien. Gebaseerd op de bestaande situatie zal de hal 43 weken per jaar en 46 uur
per week in gebruik zijn en zijn in deze tijd het eerste jaar 62, het tweede jaar 69 en het
derde jaar 76 gebruiksuren per week gepland.

Perjaar komt dit neer op een totaal aantal gebruiksuren van respectievelijk 2.600, 2.800
en 3.190.

Het aantal gebruikers van de turnaccommodatie groeit in deze drie jaar van momenteel
250 tot 500. Omdat in de wijkzalen geen groei wordt voorzien zal het aantal sportende
leden van de gehele sektie gymnastiek en turnen toenemen van 650 momenteel tot 900 in
het vierde jaar. Verwacht mag worden dat het ledenaantal daarna minder groeit en zich
zal stabiliseren.

Van meet af aar,zal de hal 46 uur per week in gebruik zijn voor reguliere lesuren. Daar-
naast zullen extra activiteiten worden georganiseerd zoals wedstrdden, tunstages,
kinderverjaardagen, externe verhuur etc. Door toename van het aantal lesuren zal het
aantal openingsuren niet veranderen en zullen hierdoor de exploitatielasten weinig
toenemen.



EXPLOITATIEBEGROTING TURNACCOMMODATIE

Beheer en schoonmaak
Energielasten
Groot onderhoud, intern
Onderhoudskosten, klein
Vervanging toestellen
OZB
Beveiliging
Verzekering, telefoon etc
Diversen

le jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar

13.300 13.300 13.500 13.500
15.000 15.200 15.500 16.000
5.000 7.500 10.000 15.000
5.000 5.000 5.000 5.000
5.000 10.000 15.000 15.000
5.000 5.000 s.000 5.000
2.500 2.500 2.500 2.500
5.000 s.000 5.000 5.000
2.500 2.500 2.s00 2.500

58.300 66.000 74.W0 79.s00

TOELICHTING

De begroting is gebaseerd op oÍze gegevens van de bestaande hal alsmede de ervaring
opgedaan in de turnhallen van Kampen en Middelburg.

* Beheer/toezicht/onderhoud: conciërge
De verwachting is dat beheer, schoonmaak en toezicht niet volledig door vrijwilli-
gers gedragen kunnen worden. In de exploitatie-opzet is echter geen ruimte voor
beroepskrachten maar is gerekend met vrijwilligersvergoeding.

* Energie-lasten, verzekering, belasting, reinigingsrecht, telefoon etc
Omdat de accommodatie van meet af aan de hele week gebruikt wordt zullen deze
lasten, tengevolge van toename van het aantal gebruikers in de loop der jaren weinig
toenemen.

* groot onderhoud van het gebouw, intern
De eerste jaretzal hiervoor minder uitgegeven worden. Uiteindelijk houden wij
rekening met een uitgave van/ 15.000,-

+ afschrijving en onderhoud toestellen
TurntoestelleÍr worden intensief gebruikt en zijn sterk aan slijtage onderhevig.
Veiligheid in de turnsport is prioriteit 1! Daarnaast ontwikkelt de turnsport zich in
een zeer hoog tempo en worden steeds nieuwe en hogere eisen gesteld. Toestellen
verouderen snel.
De eerste twee jaar is rekening gehouden met resp / 5.000,- en 10.000,- omdat de
accommodatie met nieuwe toestellen zal ztjn uitgerust. Vanaf het derde jaar is

/ 15.000,- begroot. Dit bedrag komt overeen met de afschrijving, gebaseerd op een
investering van f 225.000,- en een afschrijftermijn van 15 jaar.



MEERIARENBEGROTING SEKTIE GYMNASTIEK EN TURNEN

1e jaar

6s0

2e jaar 3e jaar 4e jaar

Inkomsten:

aantal leden

kontributie
inschrijfgeld
subsidies
topsportsubsidie
Turn Promotie Team
sponsoring
acties
diversen
bijdrage uit eigen vennogen

Uitgaven:

Salarissen
Turnaccommodatie
huur wijkzalen
overheadlasten
verenigingsbijdrage
diversen
reiskosten

77s 830 900

166.725 201.300 218.300 240.000
5.000 5.500 6.000 6.300
8.000 8.000 8.500 8.700
9.000 9.000 9.000 9.000
t2.700 t2.1N 10.500 10.500
12.500 12.500 11.000 10.000
12.500 12.500 11.000 10.000
6.000 6.000 6.000 6.000
7.995 1.470 4.970

240.420 268.370 285.270 300.500

118.000 133.750 140.750 149.000
58.300 66.000 74.000 79.s00
23.000 25.000 25.400 26.000
26.000 26.500 27.000 28.000
7.000 7.000 7.000 7.000
4.120 s.r20 5.120 s.000
4.000 s.000 6.000 6.000

2640.420 268.370 285.270 300.s00

Het ledenaantal van de gehele sektie neemt de eerste jaren toe van 650 tot 900
en van de gebruikers van de turnaccommodatie van 415 tot 665

De kontributieveriroging bedraagt 1,25 % per jaar

Het voor de eerste drie jaar begrote verlies, dat wordt veroorzaakt door de toegenomen
lasten van de turnaccommodatie, kan worden gefinancierd uit de opgebouwde reserves


