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Betreft Clubhuis Staddlk 109 te Nijmegen
Sektie Honk- en Softbal.

Nijmegen, 1 augustus 1997

Geachte heer van Zand,

Bijgaand ontvangt u de gevraagde opgaaf van schades ten gevolge van vandalisme, poging
tot inbraak en inbraak.

Naast de beschadigingen ontstaan aan het nieuwe clubhuis kan opgemerkt dat de laatste
jaren op dit gebied een ramp voor de vereniging. Van het tijdelijk clubhuis (eigendom
gemeente) werd op 11juni 1995 een rolluik en raam vernield en werd voor ca. Í 1.250,-
gestolen. "In de ernaast geplaatste containers is twee keer ingebroken en een container in
brand gestoken. De schade was vooral herplaatsbaar materiaal uit het oude clubhuis,
historsch materiaal zoals foto's, bekers e.d. en veldmateriaal, geschatte vervangings-
waarde ca. f 7.000,-. Deze schades werden niet gedekt door een verzekering.

Het laatste jaar aan de Winkelsteeg werd nagenoeg al het teammateriaal gestolen. De
schade bedroeg ruim / 15.000,-, hiervan werd ongeveer de helft vergoed door de
verzekering.

Ik heb de sektie Korfbal verzocht een zelfde opsomming betreffende het clubhuis in de
Drieskensacker toe te sturen.

Met vriendeldke groeten,

S.C. Kersten
secretaris

Tolhuis 1309
6537 MR Nijmegen
telefoon 024-3M2628

Kopie:H-AH-EW-K
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Sportvereniging De Hazenkamp
sektie Honk- en Softbal

Inbraken en vernielingen aan het (nieuwe) cluhuis Staddijk 109, Nijmegen

herstel

13-06-1996 POGING TOT INBRAAK
3 ruiten (slagvast) vernield en terrasdeur geforceerd

reparatie

29-04-1997 INBRAAK proces-verbaal260497.0530.22t1
keukenraam, rolluik, ruit (slagvast)
en kozijn vernield

Í r.0t8,73 Í

reparatie 1130,28

28-04-1997 INBRAAK proces-verbaal 280497.0315.2154
ruit (slagvast) van terrasdeur er uit geslagen,
stalen deur voor geluidsinstallatie opengebroken,
metselwerk rond safe beschadigd

reparatie eigen beheer (ruit)
kleimateriaal, kit, hout en 4 manuren

02-06-1997. INBRAAK proces-verbaal 020697.0508.2348
2 ruiten bij coachingang vernield,
terrasdeur geforceerd en slot op deur magazijn vernield" stalen deur voor geluidsinstallatie opengebroken

reparatie eigen beheer
kleinmateriaal, kit, hout en manuren

26-06-1991 VERNIELING proces-verbaal 260697.0010.1594
6 ruiten (slagvast) van terrasdeur en hoofdingang

ergen
risico

1.000,- /

kosten

1.000,-

r.000, 1.000,

1.000,

reparatie eigen beheer (ruiten)
kit, glaslatten, verf en klein materiaal
24 manuren

28-06-1997 VERNIELING proces-verbaal 270697.2300.2453
1 ruit (slagvast) bij hoofdingang vernield

reparatie eigen beheer
4 manuren, klein materiaal

269,37
PM

608,04
PM

t.996,75
250,--
PM

352,50
PM

1.000,

269,37
PM

608,04
PM

1.996,75
250,--
PM

352,50
PM

Verspreid over een langere periode zijn van de glazen gevelstenen 8 stuks vernield.


