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bespreking op

1 november 197^+

volgende bespreking op

in/xs het stadskantoor te Lelystad

in/te

onderwerp Veldsportaccommodaties in Almere.

uitnodigen

aanwezig: de heren Beks en Scheek van het
projectbureau Almere; de heren Kik, Mossink
en De Vries van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders.
uitvoeren
door/voor:

afwezig

Lelystad,

5 november 197^•

conclusies:
Bij het projectbureau Almere wordt gedacht aan een sportcomplex
in Almere-haven, bestaande uit:
1 tennisbanencomplex met vier velden (met uitbreidingsmogelijkheid
tot 12 velden);
5 voetbalvelden (1 hoofdveld, 3 bijvelden, 1 oefenveld);
1 hockeyveld (met uitbreidingsmogelijkheid tot maximaal 3 velden);
1 handbalveld;
1 korfbalveld.
Na verloop van tijd kunnen bij uitbreiding van het aantal hockeyvelden, handbal en/of korfbal op een volgend complex worden ondergebracht.
Met betrekking tot de kleed- en kantine-accommodatie ligt de vraag
nog open of moet worden gekomen tot de bouw van een centraal kleeden kantinegebouw, te gebruiken door verschillende verenigingen,
of dat aparte kleine eenheden per vereniging zullen worden gebouwd.
De gedachten gaan in de richting van laatstgenoemde mogelijkheid.
Afgesproken wordt, dat door het projectbureau Almere een ontwerpvoorstel in een volgend ambtelijk overleg aan de orde zal worden
gesteld. In dat voorstel zullen aan de orde komen de behoefteraming,
de situering en de mogelijke beheersvorm. Getracht zal worden dit
ontwerp-voorstel half december 19T^+ gereed te hebben voor bespreking.
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1. Algemeen kader
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In deze nota worden de voorzieningen voor de veldsport in Almere-Haven
behandeld.
In Almere-Haven zal direct bij de komst van de eerste bewoners de
vraag naar sportvoorzieningen opkomen. Daarom zullen al in 1976 voorr.oQ "
zieningen voor de veldsportbeoefening gerealiseerd moeten worden. De 'a~^:'<^
accommodatie voor zaalspor_ten wordt gevonden in de gymnastieklokalen-\ "
die bij de kleuterbasisscholen zullen worden gebouwd.
Het aantal beoefenaren van de veldsporten zal in de toekomst nog verder
toenemen, hoewel de zaalsporten een drie keer sterkere toename moge
verwachten. Bovendien worden trainingen van veldsporten, en met slecht
weer ook de wedstrijden, steeds meer in overdekte ruimten gehouden.
Om dit sterk toegenomen gebruik op te vangen zal naast de gymnastieklokalen een sporthal moeten worden gebouwd, die tevens ten dienste
staat van het voortgezet onderwijs en de recreatiesport.
In de regio Amsterdam wordt t.o.v. het landelijk gemiddelde voetbal
meer beoefend, maar kent daarnaast geen sterke toename van het aantal
beoefenaren, De andere sporten vertonen geen noemenswaardige afwijking
van het landelijk gemiddelde.
In de eerste jaren is de verwachting gerechtvaardigd, dat er zich een
sterk verenigingsleven zal gaan ontwikkelen, dat ook op sportgebied
actief zal zijn. Voorwaarde voor die sterke ontwikkeling is wel het
aanbod van voorzieningen (c.q. velden,,kantines) en andere steun van
de kant van de plaatselijke overheid.
2. De totale behoefte aan sportvelden
Als Almere-Haven volgebouwd zal zijn, telt deze kern ca. 20.000' inwoners. Het aantal inwoners tussen de 10 en 34 jaar is dan 10.000 bij
de verwachte leeftijdsopbouw en 8.500 bij de taakstellende leeftijdsopbouw (een gemiddelde van 9.000 inwoners is in de berekening aangehouden).
De berekening van het aantal sportvelden is gedaan met behulp van het
deelnemingspercentage. Dit deelnemingspercentage is uitgedrukt in %
van de bevolking van 10 t/m 34 jaar.

U

sport
voetbal
handbal
honkbal
hockey
korfbal
atletiek
tennis

deelnemings % aantal leden per veld par week aantal velden

1
0.3
0.9
1.2
0.4

990
90
27
81
108
36

2.3 a 4.5

207 a 405

1 1

90 '

72
105
70
105
50

1 1

1
0.5
1
1
voorzieningen
4 a 8

In totaal zijn dit 11 voetbalvelden, 1 handbalveld, evt. een honkbalveld, 1 a 2 hockeyvelden, 1 korfbalveld, atletiekvoorzieningen en ca.
S tennisbanen
3. De behoefte aan sportvelden in de eerste fase
Bij de start van Almere-Haven is het noodzakelijk de velden voor de
bevolking, die de eerste 4 jaren verwacht mag worden, gereed te hebben.
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Ook om als onderdeel van een wervend milieu te dienen en direct de
mogelijkheid voor de bewoners te hebben alle meest voorkomende takken
van sport te kunnen beoefenen.
In 1980 is de omvang van de bevolking 9.250 inwoners volgens de verwachte bevolkingsopbouw en 10.750 volgens de taakstellende bevolkingsopbouw; dit is gemiddeld 10.000 inwoners. In de bevolkingsgroep tussen
10 en 34 jaar is het gemiddeld 4.700 inwoners.
sport

deelnemings % aantal leden per veld per week aantal velden
11
1
0.3
0.8
1.2
0.4
4

voetbal
handbal
• honkbal
hockey
korfbal
atletiek
tennis

517
47
12
37
56
19
188

90
72
105
70
105
50

5
0.5
0.5
0.5
4

In totaal worden dat 6 a 7 velden met 4 tennisbanen.
In totaal moeten in de eerste fase aangelegd worden:
5 voetbalvelden, 1 handhalveld, I hockeyveld, 1 korfbalveld en 4 tennisbanen.,

„r
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4. De situering

S

Sportvelden zijn in verhouding met andere stedelijke elementen zeer
ruimte-intensief. Het is onmogelijk de velden in de woongebieden van
Almere-Haven te situeren. Een zo kort mogelijke afstand tussen de
woonbebouwing en de scholen aan de ene kant en de sportvelden aan de
andere kant is noodzal.elijk, omdat de velden o.a. voor korte activiteiten
gebruikt worden, waarvoor lange reistijden niet aanvaardbaar zijn. Situering van de sportvelden in een groene wig komt overeen met de gevraagde
eisen van bereikbaarheid en ruimte. Aanleg van alle sportvelden in een
complex zou een ruimte vragen van minimaal 20 ha, die een te grote ruimtelijke scheiding tussen de omliggende woongebieden zou veroorzaken.
Tevens zal een complex de kleinschaligheid van Almere-Haven geweld aandoen. De eerste velden zullen bij de eerste woongebieden moeten liggen
om ook in de eerste fasen van Almere-Haven een afgerond geheel te maken
en lange afstanden te vermijden. Om deze redenen is voor Almere-Haven
gekozen voor twee sportcomplexen waarvan de eerste in de oostelijke
groene wig zal komen te liggen in de nabijheid van de eerste woningen.
In deze groene wig hebben de velden voldoende capaciteit voor de eerste
10.000 inwoners. In 1980 zal het sportveldencomplex aan de westkant van
Almere-Haven gerealiseerd moeten zijn. In 1980 zal volgens de prognose
Almere-Haven meer dan 10.000 inwoners hebben en zal men in de beide
westelijke lobben van Almere-Haven gaan bouwen.
Voor het tweede complex is de westkant van Almere-Haven gekozen vanwege
de spreiding van sportvelden over de kern en de westelijke groene wig
een functie is toegedacht voor kleine recreatieve elementen en als
buurtpark.
Maast deze beide complexen is er - in het stadspark - dat centraal gelegen is, een veld bij de sporthal gedacht, dat vooral een bestetnming
krijgt voor de buurt en voor de recreatiesport.
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5. De bijbehorende voorzieningen
Naast de velden zullen tevens kleedgebouwen, kantines en parkeerplaatsen
aangelegd moeten worden. Voor de sportverenigingen is de kantine de
plaats waar de vereniging samenkomt en zich manifesteert. Elke sportvereniging streeft dan ook naar een eigen ruimte die zij zelf ter beschikking heeft en de band tussen de leden verstevigt. De kleedkamers
worden gezien en gebruikt als verlengstuk van de velden. Om deze redenen zal een kleine kantine met afzonderlijke kleedkamers gebouwd worden
voor:
,
voetbal, hockey en tennis in de oostelijke groene wig,
rw«*»«««.
voetbal, korfbal en handbal in de westelijke groene wig.
De parkeerplaatsen worden bij de kleedgebouwen gesitueerd (zie verder
het beheer).
6. Totaaloverzicht
In 19J}7 zal gereed zijn:
stadspark

oostelijke groene wig

westelijkde groene wig

5 voetbalvelden

1 veld
A,'

1 yerhardI
handbalveld

1
1
1
4

hockeyveld
korfbalveld
atletiekbaan
tennisbanen

Na 1980 is de verdeling:

(,

stadspark

oostelijke groene wig

westelijke groene wig

1 veld
1 verhard veld
voor algemeen
gebruik

5
2
1
6

6
2
1
2

voetbaldvelden
2 3 hockeyvelden
atletiekbaan
3 8 tennisbanen

voetbalvelden
korfbalvelden
honkbalveld
handbalvelden

Als het westelijke complex opgeleverd wordt, verhuizen de korfbal- en
de handbalactiviteiten naar het nieuwe complex ten gunste van resp. de
hockey- en de recreatiesport.
7. Beheer
Het beheer van de sportvoorzieningen van Almere-Haven vraagt om de
nodige aandacht. Het beheer dient iminers zo gericht te worden dat
rekening wordt gehouden met zowel huidige inzichten, als veranderingen op het gebied van de sportbeoefening. Met name de laatste
jaren is een toenemende belangstelling te constateren in de richting
van sportbeoefening in informeel verband ("recreatiesport").
2. Alvorens een standpunt te bepalen ten aanzien van het beheer van de
sportvoorzieningen in Almere-Haven, wordt uiteengezet hoe een en
ander in Lelystad verloopt.
Gedurende een aantal beginjaren verhuurt de R.IJ.P. als eigenaar
van de sportvoorzieningen deze aan sportverenigingen tegen een gereduceerde prijs. Het onderhoud van de velden blijft daarbij berusten
bij de R.IJ.P.; het onderhoud van de overige voorzieningen ligt
grotendeels bij de huurder.

?

_ 4-

/

Na de beginperiode werden de sportvoorzieningen in beheer en onderhoud overgedragen aan het Openbaan Lichaam.
In principe zou deze opzet ook voor Almere-Haven gekozen kunnen
worden, ware het niet dat zich een aantal knelpunten daarbij voordoen:
a. de standpunten ten aanzien van het beheer van R.IJ.P. en Z.IJ.P.
verschillen in belangrijke mate. Dit leidt tot de nodige onzekerheid bij sportverenigingen in Lelystad. In de praktijk wordt
een gemis aan continuiteit in het beleid van de beheerders pijnlijk gemist.
b. de huurovereenkomst stelt de sportverenigingen onverkort verantwoordelijk voor het gebruik van de sportvoorzieningen gedurende
een bepaald tijdvak (de huurder dient het gehuurde als een goed
huisvader te behandelen). Dit leidt ertoe dat in de praktijk de
sportverenigingen weinig geneigd zijn deze voorzieningen aan
derden ("ongeorganiseerden") ter bescbikking te stellen. De huurovereenkomst houdt hem namelijk voor het medegebruik onverkort
verantwoordelijk. Het dragen van deze verantwoordelijkheid wordt
door de sportvereniging als een te zware last beschouwd.
c. in de praktijk is de R.IJ.P. liever geneigd aan rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen te verhuren dan gecorifronteerd te
worden met een verscheidenheid aan al dan niet georganiseerde
sportbeoefenaren. Vanuit een oogpunt van beheer is dit verklaarbaar. Ontwikkelingen in de richting van de informele sportbeoefening kunnen hierdoor evenwel geremd worden.
In verband met de overwegingen onder 1 en 2 genoemd zal een aangepaste beheersvorm van de sportvoorzieningen in Almere-Haven moeten
worden gekozen. Een functioneel onderscheid dient daarbij te worden
gemaakt tussen de sportvelden en kleedaccommodatit-s enerzijds en de
kantine-accornmodatie anderzijds.
Juist in verband met een zo breed mogelijk gebruik van de voorzieningen voor de sportactiviteiten behoort het beheer hiervan te ber-usten bij de R.IJ.P. Dit houdt in dat niet alleen het onderhoud,
maar ook de ingebruikgeving een taak van de R.IJ.P. vormen.
De sportvelden en kleedaccommodaties kunnen in gebruik worden gegeven
aan de bewoners van Almere-Haven, al dan niet ge'organiseerd in sportverenigingen. Voor het gebruik wordt een bepaalde gebruikersprijs
vastgesteld.
Voor de uitvoering van het beheer (onderhoud, contact met gebruikers,
planning van het gebruik, toezicht e.d.) kan overwogen worden een
beheerder aan te stellen in dient van de R.IJ.P.
Ten aanzien van het beheer van de kantine-accornmodatie wordt een
andere opstelling t.o.v. het beheer voorgesteld. De kantine vomit
met name voor de georganiseerde sportbeoefenaren de mogelijkheid
het gezelligheidsaspect van hun sportbeoefening te realiseren. De
kantine vervult daarmee een onmisbare voorwaarde in de sociale opbouw van activiteiten van bewoners in Almere-Haven. Daarnaast vormt
de kantine een onmisbaar onderdeel van de f inanci'ele opbouw van de
sportorganisaties in Almere-Haven.
Het is daarom van maatschappelijk-organisatorisch belang zoveel
mogelijk te streven naar zelfstandige kantine-accornmodatie per
sportactiviteit. Een bepaald draagvlak aan aantal beoefenaren per
sport dient daarbij uiteraard in acht genomen te worden.
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Verslag van de bespreking over sportvoorzieningen in de oostelijke groene wig van
Almere-Haven tussen vertegenwoordigers van O.L. Z.IJ.P. en R.IJ.P. dd. 27 mei 1975.
Aanwezig: Z.IJ.P. P. Jellema
H. van Rhenen
R.IJ.P. J.J.P. Scheek
K.A. Beks
J. Kuik.
!
1. Atletiek voorzieningen.
Bij de aanleg van atletiek voorzieningen moet er naar gestreefd worden alle technische
•

•

•

•

!

•
nummers op te nemen. De nummers zijn atletiekbaan 400 m, hoogspringen, polstok hoogspringen, verspringen, hinkstapsprong, speerwerpen, dicuswerpen, kogelstoten. Buitenom de
•

. 400 m baan moet indien mogelijk ruimte gereserveerd worden voor eon steeple chasebaan.
2. Combinatie: atletiek

. ' i

:

- voetbal of hockey.

Bij een volwaardig gebruik van de atletiek voorzieningen is het moeilijk het binnenterrein voor andere sporten (voetbal, hockey) te gebruiken.

3. Gebruik af.etiekvoorzieningen.
Er moet naar gestreefd worden de atletiekvoorzieningen ook zoveel mogelijk door de
scholen te laten gobruiken. Het middenterrein van de 400 m baan zou dan misschien als
schoolsportveld dienst kunnen doen.
#
'4/^Voetbal oefenveld.
Het aanleggen van een halfverhard voetbaloefenveld brengt verschillende bezwaren met
zich mee moeilijk in te passen in het trainingsprogramrna van KNVB trainers, veel onderhoud bij minder frequente bespeling en de voorkeur van de sporters gaat uit naar grasvelden.
Het is misschien wel mogelijk eeri oefenveld van andere aard te gebruiken. Te denken
valt misschien aan een zand of een soort half verhard veld dat wel met gras is ingezaaid en in het begin v.h. seizoen groen is en in de loop van het seizoen "zwart" gespeeld wordt.

s
if.

5. Situering tennis en hockey.

vUit beheerstechnisch en pnderhoudstechnisch oogpunt is er geen~ bezwaar tegen een combina- i
tie van hockey en tennisvoorzieningen. Tennis en hockey mogen in geen geval uit het oogpunt van een opgelegde exclusiviteit gecombineerd worden. Een afgezonderde ligging is
1

sterk af te raden.
Tennisbaan T.b.v. het vergemakkelijken van het onderhoud en een betere bespeelbaarheid
verdient een kunststof tennisbaan de voorkeur.

Opmerkingen bij schetsontwerp Almere-haven - oost. groene wig.
Gegeven: tek. d.d. 27 September 1975
Algemeen: - een dergelijke speelse situering van accommodaties in deze groene
wig heeft de volledige instemming.De intimiteit op de sportvelden
is op deze wijze goed gewaarborgd,
-

bij realisering vanaccommodaties dient een volwaardige unit te worden
uitgegaan.

1, De speeltuin ten zuiden van het hoofdveld ligt te geisoleerd en gevaarlijk
dicht bij water en weg.
Situering nabij kleed- was- en kantineaccommodatie verdient de voorkeur
2. Kleed- was- en kantineaccommodatie
- bij voorkeur laagbouw - betere berakbaarheid voor invaliden,minder validen
en moeders met kinderwagens - bovendien gemakkelijke aanv&erweg voor bevoorrading van de kantine - geen gesleep naar boven.
:

J>» Velden.

,

In de gegeven situatie dient niet te worden gesproken van een voetbaloefenveld
maar van een oefenhoek.De oefenhoek dient te worden uitgevoerd als zandveld of
als halfverhardveld.
zandveld - onderhoudsarm - harkan en rollen
halfverhard - onderhoudsintensief -waterpunten vereist of sproeileiding
deskundig onderhoud. - duur'*
Van overheidswege zorgen voor verlichting van deze oefenhoek.
^* Verlichting hoofdveld.
Realisering van een dergelijke verlichting kan P.I. zijn. Bij aanleg van de
accomraodatie kan echter met de mogelijkheid voor aansluiting van grondkabels
wellicht rekening worden gehouden.
5. Uitbreiding
Reservering van een uitbreidingsmogelijkheid voor een he veld. Factoren als
openkarakter en centrale ligging t.o.v de wijken alsmede ongeorganiseerdesport
zullen er naar alle waarschijnlijkheid oorzaak van zijn dat de bespelingsfre-

quentie van de velden voor de georganiseerdesport beneden het normale niveau ligt,
6. Dringend verzoek
Ten behoeve van het opslaan van onderhoudsmaterialen s.v.p. een ruimte realiseren
van b.v. l8m2 voor de dienst P.W. - zeer ruime ingang.
7. Fietsenstailing
Zo realiseren dat de horde fiefesen uit het directe zicht verdwijntHEr zorg voor
dragen dat het onmogelijk is om fietsen tegen het gebouw te plaatsen.
8. Atletiek
Er ontbreekt hier:
a. een kleed-wasgelegenheid;
b. materialenberging.
Combinatiemogelijkheden zijn hier denkbaar met b.v. Tennis-Handbal.

—
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- 2 - de atletiekaccommodatie dient in zijn geheel te voldoen aan de normale
eisen zoals deze een dergelijke voorziening mogen worden gesteld.
- ± K het toekomstige gebruik door het voortgezet onderwijs sppelt hier een
belangrijke rol.
- *f00 mtr baan minimaal een halfverharding - ideaal is natmurlijk kunststof.
- aanloopstroken zonder meer uitvoeren in kunststof.
Halfverharding + onderhoudsintensief - deskundig onderhoud - hoge kosten
+ watertappunten - sproeileiding rond de baan
+ de jeugd uit de wijken kan bij een te open accommodatie de 400 n*»
baan gaan gebruiken als speedwaybaan.- de gevolgen laten zich
raden
- de accommodatie in zijn geheel een iets meer besloten karakter geven.
9. Waterpartij is te mager om het voor meerdere doeleinden geschikt te maken.

t

0. Aan de directe ingangen van deze groene wig trapveldjes aanleggen voor de jeugd
dit soort veldjes

leidt de aandacht af van de spirRtvelden - beide zijden van

het water.

11. Handbalvelden
Het geplande recreatievetennisbaantje zou ook dienst kunnen doen a ls handbalaccommodatie.
Kleed- wasaccommodatie is dan wellicht te combineren met atletiek.
Uitvoering van de handbalvelden/tennis - kunststof.
aantal velden minimaal 2.

28 oktober 1975

H. van Renen
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RLJKSDIENST IJSSEIJHEKKPOLDERS - PROJECTBUREAU ALMERE-HAVEN
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Toe licit ting op het 2e VoocLopige ontwerp voor de Oostelijke Greene •
Wig, in Almere-haven (behorende bij tekening 829.4229 d.d. 12.01.76).,

Het Vourlopig ontwerp waarvan hier de toelichting volgt, is gebaseerd
op zowel het cerder door Stad en Landschap gepresenteerde ontwerp
en op het schetsontwerp van het projectbureau Almere—Hav**!., •
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van deze eerd&tm vQOe~
s tellen zijn:
-

.

•'..

"'••

de verlegging van het kanual naar de oostrand van het terrein;
een ruimtelijke indeling, opgebouwd uit voornaraelijk vrijstaande
bomen;
de - tijdeiijke - inriehtiug van een terreingedeelte ten zuiden
van do ontsluitingsweg, voor volkstuintjes;
twee Eiets- en voetgangersbruggen over het kanaal in plaats van
Cen brug;
de resservering van ruimte ura het v o e t b a l o e f e n v e l d t o t b i j veld
u i t te brei.den en bovendien ruimte om na deze u i t b r e i d i n g weer
een oefenveld aan te i e g g e n ;

-

tic s i t u e r i n g van een - i. i j d e l i j k e -

uitkijktoren.

!)« l i g g i n g van de s p o r t v e l d e n hee.lt geen g r o t e w i j z i g i n g e n onderyaan.
Het plan liei-K een zeer open Uarakter gekregen d o o r d a l g e b r u i k i s
gemaakt van veel v r i j s t a a n d e bomen, dee Is in groepen b i j e e n . Bij de
tuegangen tot het park z i j n de ruiinten we Ike door de bomen worden
gevomid, k l c i n e r dan d i e we Ike meer biunen in h e t t e r r e i n l i g g e n .
Men z i e t en v o e l t up. deze wi jze waur men zich in h e t park b e v i n d t ;
s t a a t men in een g r o t e open r u i m t e , dan i:i men in h e t centrum van
lu-L t e r r i i n .
Op d j t u.itromi van gro.te en minder g r o t e open ruimten l i g t een eenvoudig nelwt-rfc van i a n e n , dat een e x t r a herkenningseiement vonnl: in
het pari
aangeeit.

en o.a.

de .hoofdrouLe.s vuor ( b r o m ) f i e t s e r s er. voetgangers

I evens wordt hiermede de r e l a t i e mec de b u i t e n h e t park

gulegeu besteruroingen v e r s t e r k t ,

* < * "

* * ? '

* ?

• •

r e t s d a t zcer wel u u t t i g i s , g e z i t n

, * • ' : •

-=—?-

I , ... r-; ;..-, « V H ^ . ;

•v-

bij de zuidelijke Loegang is een deei van het terrein door hagen ot
liouten si'herme.n afgeseheiden van de rest van het terrein om plaats
te bieden aan een gevarieerde bloemen- of wilde plantentuirt, we Ike
van smai'e paadjes

is voorzien, een speeltuin d u s , voor de volwasseii

of bejaarde bezoekers van het park. Aan de overkant van d e laan is
een kleiue kinderspeelplaats getekend als eerste aanxet voor een
wai grutere,. be uitbreiding kan gebeuren door h e t aanbrengen van
meer, ump.ialde teireint jes , . zoals de noordelijke speelplaats.
Over bet

terrein verspreid, zijn vier traj^vejclj_es gepland, in het

veld annge'geven door verp I aat share doe 1 en. Overigens is het niterlard mogelijk dat er op de overige terreingedeelten balspeleu worden
beo?_. 1 end .

Wat bet_ret~t de beplantingsopzet kan worden gesteld, dat het de b e doeling

is dat een groot aantal van de voorgestelde vrijstaande

bonicii betrokkon zullen worden uit de voorraad "grote bomen" van dt
R. l.l.i'., waartloor reeds

in het begin de hoofdopzet van het plan

du i de I i j k zal /. i j 11.
Vuorts

is hut de be-doeling de boomgroepen uit meerdere. soorten boi,,en

te l.aleu bestaan, pionier-, zowel als blijvende houtsoorten, de ei-rst«
met name, om zorg te dr.igen voor de beschutting tegen wind.

%

De

Ianen hestaan uit een sour! per IaangedeeLte, ook deze kunnen

met beiiulp van grote bomen worden aangelegd. De gemengde strutkL'ti bosbeplant ing langs de wegen en bij de toegange.u tot bet purl.
b.-.taat daarent egen nit jong plnntmateriaal.

Ken nado r e Loe 1 i ell t ing

i t w e r k i n g van de b e p l a n t i n g s o p z e l

in een l>ep 1 ant i n g s p I an g e s e h i e d e n .

zal

H i e r i n z a l t e v e n s aandacht moeten

woirrivn be.'.teed a.in de wi jze van onderhoud.
Ki i'il:. an wordt

in ovi r w e g i u g g e g e v e n dc a a n z i e n i i j k e o p p e r v 1 akt< 1.

g r a s d.iti.v. b e w e i d i n g ,

St an in

t e verzorgen.

andsehap, ativ i esburt-au voor ruimtelijke ordening en vormgeving KV

..-.,,..^^^^..^y^^. .,.. „

- 5 -

Juist met het oog op de (samenlevings)opbouwfunctie van de kantine
dient deze onder primaire verantwoordelijkheid van de sportorganisaties beheerd te worden. De verhuurvorm is hiertoe een geschikt
juridisch middel. Ten aanzien van het gebruik van de kantine door
derden zal in de praktijk wel blijken dat hier weinig knelpunten
zullen optreden. In de eerste plaats bestaat van de zijde van de
ongeorganiseerde sportbeoefenaren minder behoefte aan een concentratiepunt van gezelligheid.
In de tweede plaats zullen sportorganisaties snel geneigd zijn hun
kantine met derden te delen als gevolg van het financi'ele aspect.
Ten aanzien van de verhouding R.IJ.P.-Z.IJ.P. bestaat de indruk dat
de huidige ontwikkeling in het beheer van de sportvoorzieningen,
d.w.z. eerst R.IJ.P., daarna beheer in onderhoud Z.IJ.P., op weinig
problemen stuit indien de beheersvorm op bovenstaande wijze ten uitvoer wordt gebracht.
/
^p

C

4. Het voorgaande samengevat kan gecoricludeerd worden dat:
a. de voorzieningen voor de sportbeoefening op zich (velden, materiaal, kleedaccommodatie) onder beheer en onderhoud worden gesteld van de R.IJ.P. en door haar in gebruik worden gegeven aan
sportbeoefenaren welke zich aandienen.
b. de kantine-acommodatie door de R.IJ.P. aan de georganiseerde
sport wordt verhuurd onder de gebruikelijke voorwaarden.
c. na verloop van tijd de Z.IJ.P. de sportvoorzieningen in beheer
en onderhoud krijgt overgedragen.

•
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Almere
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DAC-B

DAC-A

in/te
onderwerp

Sportcomplex Oostelijk Groene Wig

steller:

D.J. v.d. Berg

aanwezig

afdeling/bureau:

P. Ratsma SVG
D.J. v.d. Berg

paraaf chef:
medeparaaf;

afwezig

adj.-secretaris :

s +r
tyy

uitvoeren
door/voor

Almere, 2 3 September 1981.
conclusies:
- de besprekingsfrequentie van de sportvelden WGW doen toekomen
aan s + r;
- achterhalen de programma's van de diverse verenigingen;
- overleg over de hoedanigheid van een open sportpark;
- enige kanttekeningen maken, gezien vanuit de "groenhoek" over
het concept-bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties;
- nagaan hoe het gebruik is geregeld van het schoolsportveld;
- overleg aanleg tegel- c.q. straatwerk op het tenniscomplex;
- regelen een bezoek aan een firma welke zich bezighoudt met onderhoud en aanleg van tennisbanen.

DAC-A d a t u m :

parafering

SUGGESTIE:

AKKOORD
I

II
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D . J . v . d . B.

D.J.v.d.B.
D.J.v.d.B/SVG
D.J.v.d.B

III

IV
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IV
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uitvoeren
door/voor:
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XXX Ter uitvoering
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Met verzoek om advies

VKR

AB

PO

IZ

PA

SVG

MZW

WZ

Brandw.

Politie

Onder mededeling van:
Hierbij verzoeken wij u te transporteren van het sportpark" de Marken"
indoorsportcomplex(A.H.) ,
—

een stel zevenhandbaldoelen,

—

een stel hockeydoelen.(met blauwe stang).

naar het

Deze doelen staan voor/naast de kantine van de Almeerse hockeyclub.*
Bovenstaande is reeds besproken met de heer P.Buiten(S.V.G.) d.d. 15-11-1982.

Met vriendelijke groeten
afdeling sport en recreatie
H. van Renen.

Copie ns.v.p. aan B.Driehuis.

Datum:

l£ = H = 12S2

Directeur van
Hoofd centrale afd.

J09SK.

'Ik
B442

bespreking op 22 juni 1977

volgende bespreking op

in/te Stadskantoor De Hulk - Almere

in/te

onderwerp

iri< tiHntdrKgBn

Sportaccommodatie O.G.W,

namens de R.IJ.P./P.B.A. de heer W.Prins

aanwezig namens de sectie voetbal van de
S.R.V. Almere de heren G.W. v.Heerde,A.J.
Visscher,P.A. de Keijzer,A.J,M. Lint
afwezig
Almere,

namens O.L.Z.IJ.P. H. van Renen - buro
Sportzaken

^cH.in

fajLAju^OWtuO^^

uitvoeren
door/voor:

De vertegenwoordigers van de S.R.V. Almere,sectie voetbal,

fejteiSd. hebben in verband met het deellnemen van de vereniging
conclusies:aan ^ e komende competitie^bskele-veagen
De vragen gaan in twee richtingen t.v7.
I wt. i^y.iUjuiiWb dUcommodatie - wat komt er?
- wanneer is de\;ac.commodatie ge
reed?
- wordt er gefaseerd,zoja wat
komt er dan eerst?
- komt er een kleed-,clubgebouw?
- hoe ziet dat er dan uit en
wanneer gereed?
u.ns ontvouwt de plannen en geeft een toelich ing
op zowel de tekening van het kleed-,clubgebouw als de
plattegrong van het complex.
Hij deelt verder mede dat e"e"n veld m.i.v. de competiiie
gebruik}? zal kunnen worden^maar het kleedgebouw zal eerst
in november gereedkomen,terwijl de kantine staat gepland
op januari 1978•In de begin/fase zal er dus een noodoplossing gezocht moeten worden,Hoe en op \relke wijze is
thans nog niet duidelijk.

Ballenvanger
problematiekj.?.

De sectie voetbal verzoekt of zij in het bezit kan worden
gesteld van de tekeningen.
De heer W, Irins zegt dit toe.
De vereniging heeft t.a.v. het complex nog wensen en zal
deze te^ bestemder plekke ventileren.
Verder verzoekt de vereniging betrokken te worden bij de
verdere ontwikkeling van de plannen van dit complex.
Deze wens zal ook schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

A 090

De vertegenwoordigers zeiden verder onder de indruk te zijn

uitvoeren
door?'voor*»

van het geweldige kleed-,clubgebouw.
b. Pinanciele en organisatorische aspecten
Na een toelichting op de algemene subsidieverordening,hoofdstuk Sport werd aggesproken een nieuwe bespreking te belegger
^zal^
Op deze besprekingViri overleg getracht worden een begroting
op te zetten alsmede de subsidieaanvraag naar het D.L.Z.IJ.P.
te redigeren.
De vergadering wordt gepland op 6 juli 1977 in de Hulk te

H.van Renen

Almere, Aanvang 20,00 uur.

A 115

A c, r.

M
;

Sees. "
1 ,. ..
Aln

' '.'.DEN
:: LSE

ZIJP a f d . S p o r t
Raadhuis

en R e c r e a t i e

Kerkstraat
98 -100
Almere
t.a.v. dhr.M.Boelijn

ra.tel. 10249

Almere,

26 maart 1979

Mijne Heren,
Zoals reeds telefonisch aan U medegedeeld, zal de veldhandbalcompetitie komen weekend (31 maart/l april) van start gaan,
Daar tot op heden het verharde veld naast de Sporthal nog niet g e reed is en wij waarschijnlijk moeten uitwijken naar het hockeyveld
vragen wij U hiermede om een bevestiging voor het gebruik hiervan.
Tevens willen wij graag weten of het materiaal (doelen en netten)
n dusdanige staat is zodat het voor de wedstrijden te gebruiken i s .
ok zouden wij graag weten hoe de belijning van het veld het best
kan geschieden.
Wij vragen dit omdat de eerste helft van de veldcompetitie de doelen
op zaterdag door ons gerepareerd moesten worden om zondag te kunnen
spelen,
Verder was er op zondagmorgen nooit iemand te vinden om onswegwijs
te maken omtrent materiaal voor het trekken van de lijnen, zodat we
rneestal op het laatste moment pas het veld konden uitzetten, doelnetten waren er ook nooit, die konden we dan wel even v a n andere doelen
afhalen, om dit te voorkomen vragen wij U of het mogelijk is hieromtrent duidelijke afspraken te maken.

m.

Hierbij geven wij U tevens het programma voor zover bij ons bekend;
31 maart
M.Asp.B
12.00 uur ASC Na.jaden
ZATERDAG
1 april
H.Sen.
13.00 uur ASC Najaden
ZONDAG
7 april
M.Pup.A
12.00 uur ASC Najaden
ZATERDAG
8 april
GEEN VEDSTRIJDEN
ZONDAG
10 april
H.Sen.
19.00 uur ASC Najaden
.DINSDAG
'l4 en 15 april Paasweekend ; Geen wedstrijden.

- Rapiditas
- Sporting Zuid
- T.O.G.
- H.V.L.

Verder willen wij nog even de training onder Uw aandacht brengen;
Zolang wij n.l.nog niet de beschikking hebben over het verharde veld,
willen wij graag voor de training gebruik blijven maken van de Sporthal.
Door ons i s , tijdens het Sportoverleg, diverse keren gevraagd of het
verharde veld op tijd gereed zou zijn, steeds werden we hierover gerustgesteld.
Nu ons contract 11 maart afliep, werd ons als alternatief de maandagavond aangeboden, dit is voor ons echter de meest ongunstige avond,(deze
avond werd reeds eerder door ons afgewezen)
Wij hebben er alle begrip voor dat door de lange vorstperiode de voltooing van het verharde veld achtergebeleven i s , maar vinden de oplossing
n.l. de maandagavond onaanvaardbaar,
W i j worden nu n . l . voor de tweede keer met trainigsmoeilijkheden geconfronteerd.
W i j verzoeken U dan ook ons zo spoedig mogelijk mede te delen welke oplossing U hiervoor denkt te hebben.
Vertrouwende nader van U te vernemen, verblijven w i j ,
Hoogacht-e'hd,
A-&C"^5Ja^)aden,
SeCretares se,

A.S.C. NAJADEN
Seer. G. A. KALSE
Middenhof152
Almere, tel. 10249

Aan de Landdrost
Zuidelijke
ingekor**,

1

afd.

nr

£3 dac A

IJselmeerpolders,

9 5 M F 11979

Almere,

2539

om advies*.

r j dacB
[~~] med avr

fotocoplet

S

Almere,

22 mei 1979

"j ing avr

Mijne Heren,

Hierbij doen wij U toekomen een afschrift van ons schrijven
aan de directeur Rijksdienst voor IJselmeerpolders, betreffende
speelgelegenheid voor de handbalvereniging A.S.C.Najaden te
Almere,
W i j hopen dat U erop kunt toezien dat een en ander naar behoren
zal worden behandeld.
Inmiddels verblijven w i j ,

A.S.C^JaJjaden,

01*C*4M*,

BEgf^REKEN /

z

m

IV

T

A.S.C. NAJADEN

Aan de Directeur
Rijksdienst voor
IJselmeerpolders,
Lelystad.

Seer. G. A. KALSE
Middenhof152
Almere, tel. 10249

Almere,

22 mei 1979

Mijne Heren,
In aansluiting op het gesprek dd. 16 mei 1979* betreffende
realisering speelgelegenheid voor de handbalvereniging
A.S .C.Najaden, waarbij aanwezig voor Uw dienst dhr .v.Gelswijk
en voor onze vereniging mw.Faas en dhr Grande, vragen wij U
bij deze of de mogelijkheid bestaat dat wij voorlopig gebruik
kunnen maken van de hockeyaccommodatie op Sportpark De Marken,
daar er tot op heden nog geen hockeyclub in Almere aanwezig is*
Het zou voor onze vereniging, met inmiddels £ 75 leden erg
gunstig zijn daar het, het verenigingsleven in positieve zin
kan belnvloeden.
Uw antwoord met belangstelling tegemoet ziend, verblijven wij,

Hoogachtend,
A.S.J

Afschrift van deze brief
verzonden aan;
Landdrost Zuidelijke
IJselmeerpolders*

zuidelijke ijsselmeerpolders
almere

-V8*

820313

bespreking op 15 maart 1982

DAC-B

DAC-A
^

in/te Indoorsportcomplex te Almere-Haven
onderwerp handbalaccommodatie seizoen 1981-*82
seizoen 1982-'85
aanwezig namens bestuur A.S.C. Najaden:
de herenfi.A.M.Corpay en Th. Jansen,
namens o.l. Z.IJ.P., afd. sport en recreatie:
de heren D.J. v.d. Berg en H. van Renen
afwezig

$i

steller: H, van Renen
sport en
recreatie

afdeling/t

medeparaaf
adj . - s e c r e t a r i s :

]//2A.

uitvoeren
door/voor

Almere, 19 maart 1982
conclusies:
1, Opening.
Er wordt uitgebreide toelichting gegeven omtrent de gang van
zaken rond de realisering van een tweetal tennisbanen op het
sportcomplex "De Marken", By het ter kennisbrengen van de
plannen aan de overige gebruikers, is het eindplaatje van de
bezetting van het sportpark grondslag geweest, Dit was niet
geheel juist, omdat daardoor zowel de handbalvereniging als
de korfbalvereniging te laat zijn gelnformeerd.
In de verdere discussie wordt deze zaak tot ieders tevredenheid opgelost/besproken.
2, Korte termijn problemen. (+ 6 weken)
2.1 1e speeldag = 28-03-1982
- vanaf 12.00 uur t/m 15.00 uur
- behoefte ee*n veld
2.2 twee velden: - voor totale vereniging}
- t.b.v. wisselen veld/betreding;
- trainingsmogelijkheid.
2.J Uitmeten: - 26 maart 1982 - 16.00 uur
- vereniging inlichten.
2.4 handbaldoelen: - opbergen vereist doorgang naar de velden
2.5 Training: - dinsdag 18.30 - 21.30 uur
- donderdag idem
- woensdag 14.00 - 18.00 uur
- ingaande 30-03-1982

D . J . v . d . Berg

D . J . v . d . Berg
D . J . v . d . Berg
J . Hof
D . J . v . d . Berg

3, A.S.C. Najaden.
- aantal leden: 200
- aantal teams: 15
- 2 DAC-A d a t i

3 0 MAART 1382

parafering

SUGGESTIE:

/

O. K.ft.

'1

y&e*~ cLu~.

B 019

- 2 aantal
speeldag
2
zondag
zondag
3
zondag
1
zondag
3
zaterdag
1
zaterdag
2
zaterdag
2
zaterdag
1
- verwachte groei naar ,+ 18

categorie
heren sen.
dames sen.
dames jun.
aspiranten A
jongens pup.
meisjes pup. A
meisjes pup. B
mini
teams.

uitvoeren
door/voor;

M. Verseput

4. Keuring sportvelden.
4.1 De heer D.J. v.d. Berg schetst de gang van zaken rond de
keuring van de velden.
4.2 Keuring: zaterdag: 08.00 uur - ter plekke;
zondag:
08.00 uur - ter plekke.
vrydagmiddag: 1e keuring. Er kan van 14.00 uur
tot 16.00 uur worden gebeld met de
D.J. v.d. Berg
afdeling sport en recreatie.
4.3 Kontaktpersoon.
- Voor A.S.C. Najaden is mevrouw Jansen, tel. 12191, de
tk
kontaktpersoon. Alleen met de kontaktpersoon worden m.b.t.
de keuring van de accommodatie afspraken gemaakt.
- De heer D.J. v.d. Berg is voor alle zaken, de accommodatie
betreffende, de kontaktpersoon voor de sportverenigingen.
5* Kontrakt R.IJ.P. / bhcirage kosten accommodatie.
- de vraag is hoe deze zaak tot en met juni 1982 is geregeld;
- dit zal worden nagegaan.

A.A.S. Boelyh

6. Westelyke Groene Wig.
- toestemming plaatsing keet;
- plan de campgagne definitieve voorziening;
- overige voorzieningen zoals: - verlichting;
- dug-outs, e.d.
- overleg/relatie/samenwerking E.K.V.A.
7. Afspraak.
7.1 De heer D.J. v.d. Berg neemt omtrent
problemen zo spoedig mogelijk kontakt
ft
van de A.S.C. Najaden.
7.2 Mochten er problemen, dan wel andere
die door beide partijen ten alle tyde
gesteld.
7.3 Omtrent de nieuwe accommodatie wordt
kontakt onderhouden.

de korte termijnop met het bestuur
zaken zijn, dan zullen
bespreekbaar worden
te zyner ty'd nader

8. Sporthal.
- redelyk tevreden;
- aanduiding/bewegwyzering kleedkamers kon beter. Voor buitenstaanders erg moeilijk;
- wisseling van gebruik levert aan de begintijd steeds problemen. J. Hof/D. Becht
- Zaterdagavond - competitieavond?
N.H.V. zou dit in Almere hebben tegengehouden.
Hoe zit dit?

B019

J. Hof

uitvoeren
door/voor:
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L.T.V. ALMERE
Secretariaat:
Rozenwerf 71
ALMERE

De Weledelzeergeleerde heer
Ir. D.H. Frieling
Smedinghuis
LELYSTAD

Almere, 13 februari 197 9*
Geachte heer Frieling,
Gezien de te verwachten problemen voor de tennisvereniging,
met name bij het ingaan van het zomerseizoen per 2 april a.s.,
nemen wij de vrijheid uw aandachfc te vragen voor het volgende:
Oplevering banen
Uit de grote toename van het ledental (momenteel + l80 personen),
mede als gevolg van een geslaagd winterseizoen en de nxerdoor te
verwachten groei voor het zomerseizoen, constateren w i j , dat het
van levensbelang voor onze vereniging is, dat er tenminste vier
buitenbanen gereed zijn per 2 april a.s. en de resterende twee
banen zoe snel mogelijk daarna in gebruik genomen kunnen worden.
Door onzekerheid over de oplevering van de banen hebben wij wederom niet kunnen inschrijven voor de voor de vereniging zo belangrijke competitie.
Tevens zien wij de plannen, om bij de jeugd het tennis te propageren
(o.a. via de plaatselijke scholen) op de schaal die bij de groei van
dit moment aan zou sluiten, duidelijk in gevaar komen.
Baanonderhoud
Door de primitieve omstandigheden, zoals het ontbreken van een omheining, kantine, beplantingen en andere noodzakelijke voorzieningen,
verkeren de huidige banen in een zeer slechte staat.
Van belang is derhalve, dat deze twee bestaande banen weer in goede
staat gebracht worden.
Omheining
Voor het komend seizoen is ons gevraagd het onderhoud van banen en
kantine te verzorgen. Gezien de ervaring in het afgelopen jaar constateren w i j , dat wij deze gevraagde verantwoordelijkheid uitsluitend op ons kunnen nemen, indien de juiste voorzieningen hiervoor
gerealiseerd zijn. Essentieel hiervoor i s , dat het gehele complex
omheind wordt, zodat ongewenst gebruik en vandalisme doeltreffend
bestreden kunnen worden.

-/2

znn
Ir. D.H. Frieling - Lelystad
Almere,

februari 197 9.

Gezien het belang van voorstaande onderwerpen achten wij
een gesprek met u op zeer korte termijn wenselijk.
Uw datumvoorstel voor dit gesprek met belangstelling tegemoetziend,
verblijven wij,
hoogachte/hd,

FioZ ,B£e_4e
vx/c/r zi't t e~r
"
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Verslag bespreking L.T.V.-Almere met Ri.jksdienst voor de
IJsselmeerpolders d.d. 6 maart 1979.
Aanwezig: dhr. Bultman, dhr. Bos, dhr. Bieze (L.T.V.-Almere) dhr. v/d Berg
(buro sportzaken o.l. ZIJP), dhr. van de Perk, dhr. Zijlmans,
dhr. Surink (RIJP).
De bijeenkomst is op initiatief van de RIJP bijeengeroepen n.a.v. een
brief van 16/2/'79 van de L.T.V.-Almere m.b.t. de tennisaccommodatie
te Almere-Haven.
De vereniging maakt zich ernstig zorgen i.v.m. de op te leveren buitenbanen.
12®_a§!2wezige_twee 5a.0e.n_i_2£le25S°2i moe ten hersteld worden, de
vereniging maakt zich zorgen omdat per 2 april 1979 zij niet meer over
de sporthal voor indoor tennis kan beschikken, wat zou betekenen dat
er enige tijd niet gespeeld kan worden indien de banen niet voor 2 april
opgeleverd zijn.
Het onderhoud van de twee banen is in het afgelopen seizoen onvoldoende
geweest, na het speelklaar maken dient de vereniging zelf het onderhoud
grondig aan te pakken.
De vereniging heeft het voornemen voor het beheer van de kantine en de
banen een man aan te trekken, die tevens belast wordt met het onderhoud.
De vereniging wil wel het onderhoud plegen mits het ledikanthek vervangen wordt door een hoog hek.
De RIJP zal de twee banen speelklaar maken daarna zal samen met de
vereniging een "schouw" plaats vinden op dat moment worden de banen opgeleverd, indien de vereniging de banen accepteert. De RIJP zal hierover
de vereniging benaderen.
Voor de twee banen zal bezien worden of het ledikant-hek ook opgehoogd
kan worden, tevens zal bekeken worden of extra gravel bij de banen kan
worden neergelegd.
25_*>2y^_y§0_d2_!S§G£i!22/!sl2?^a££2!]!E25§5A£ i s d o o r d e vorstperiode vertraagd. De vereniging zal door dhr. Surink worden geTnformeerd wanneer
de oplevering nu zal plaatsvinden.

../2

22_yii2£2idi0£_vaQ_h2t_tennisbanen2ComDlex

met 4 banen en een oefenkooi

loopt vertraging op door het ontbreken van de toezegging voor geldolijke
middelen. Do vereniging zal een jaarverslag van * 78 en een begroting voor
'79 ter beschikking stellen om als ondersteuning te kunnen dienen voor de
motivatie om de uitbreiding te realiseren.
Als het gereedkomen van de banen en de uitbreiding net zo verlopen als in
1978 dan kost dit de vereniging leden, ook dit jaar kan de L.T.V.-Almere
niet aan de competitie deelnemen.
De activiteiten-commissie heeft een aantal tournooien georganiseerd waardoor de beperkte accommodatie een gering aantal deelnemers aan kan meedoen.
Uit een enquSte onder het huldige ledental ca. 250 leden bleek dat alleen
al voor lessen 1 baan de gehele week bezet is. De vereniging vraagt zich
ook af of er rekening mee is gehouden dat de K.N.L.T.B. een norm stelt
van 70 leden per baan. De RIJP is uitgegaan van 1500 inwoners per baan.

De vereniging zou graag op de uitbreiding een hallonhal geplaatst zien
als

i22'22ria220S?!22-Sii2* <->m stedebouwkundige redenen is een ballonhal al

eerder afgewezen. De vereniging verzoekt om nader te bezien wat de
mogelijkheden voor een indoor-tennisaccommodatie zijn. Het o.l. ZIJP
wil samen met een particuliere belegger en de vereniging een indoorcomplex
realiseren.
Ook werd voorgesteld om verharde banen aan te leggen zodat in de winter
bulten kan worden gespeeld. De K.N.L.T.B. staat geen competitie toe op
verharde banen, bovendien zou het een besteksverandering voor de uitbreiding betekenen, hetgeen enige tijd zal nemen. Over de indooraccommodatie zal worden teruggekomen op het moment dat de huldige twee
banen worden opgeleverd.

De RIJP zal z.s.m. de vergoeding voor de tennisbanen aan de vereniging
bekend maken,
Er zal geen totale omheining om het gehele tenniscomplex worden gemaakt,
wel wordt bezien of het ledikant-hek voor alle banen vervangen kan
worden door een hooghek,
De vereniging zal een exploitatie overzicht over "78 en een begroting
voor '79 Indienen.
Dhr. Surink zal de heer Bos tel. 10762 in de lie week informeren over de
verwachte oplevering van de huidige twee banen en kool en de kleedaccommodatie.

H.J. Surink, 13/3/'79.

Copie: H.Lammers

R.I3.P.
Smedinghuis
Poatbus 600
8200 AP Lelystad

Almere, 1 april 1979.
\

Geachte hear Surink,
Nu het tennisseizoen begonnen is, verzosken uij u
ons op korte termijn made te delen wanneer uij de
oplevering van de kantine, de verhoogde omheining
en de buitsnbanen kunnen verwachten,
Tevens zouden uij u er aan uillen herinneren dat
er in principe afgesproken is dat uij bij de keuring
van de buitenbanen door de N.S.F, aanwezig mochten
zijn. Gaarne zouden wij hiervan vooraf het precieze
tijdstlp vernemen.
In afwachtlng van uw schriftelijke reaktie vsrblijven
uij,
hoogachtend,
L.T.V. Almere

Flevr. A.M. Nienhuis-Van Loenen
sekretaresse
L.T.V/. Almere
p/a Oos en Angelita Nienhuis
Rozenwerf 71
1355 AE Almere
tel. 10791
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t.a.v. de heer H. Lammers

folocopie:
M
KM

ryv^
Almere, 1 april 1979.

Geachte heer Lammers,
Hierbij zenden uij u een kopie van ons schrijven
aan de heer Surink van de R.IJ.P. met het verzoek
er op toe te zien dat e.e.a. overeenkomstig beantuoord kan uorden.
Uij danken u voor de te nemen moeite en verblijven,

hoogachtend,
L . T Al . A l m e r e
v

W

Mevr. A.M. I\lienhuis-Van Loenen
Sekretaresse

L.T.V. Almere
Rozenuerf 71
1355AE Almere
tel. lo79l

bijl. kopie

^

J z r _ /.&xj

De Edelachtbare heer
R. de Boer
Haak 6 0
Almere-Haven

Almere, 9 april 1979
Geachte heer De Boer,

In aansluiting op het aangename onderhoud, dat wij op 1 maart j.l.
met u mochten hebben, doen wij u hierbij toekomen het voorstel van
de tennisvereniging Almere, zoals het een dezer dagen aan de Rijp
zal worden voorgelegd.

a. Begroting aanleg van 4 kunststofbanen, een opblaashal, buitenverlichting voor deze 4 banen en een omheining.
b. Overzicht van ledental t/m 1982 en hun contributie-opbrengst.
c. Begrotingsoverzicht t/m 31 december I982.
d. Situatieschets waarop de onder punt a genoemde voorzieningen
zijn opgenomen,
Zoals u uit het begrotingsoverzicht duidelijk zal zijn, is de
tennisvereniging ervan uitgegaan, dat het een en ander voor de
komende winter gerealiseerd zal zijn.
Zij vraagt dan ook uw volledige medewerking voor zover dit in uw
vermogen ligt.

________
D.A.C.:

Hoogachtend,

<44

SUGGESTS:

L.T.V. Almere
MxU£iJU>&V-<^«*"

LOT"

BESPREKEN

Z

*.c.(7*-.

m

IV

_J

Toelichting op het begrotingsoverzicht 1-4-1979 t/ m
31-12-1982

Bij de samenstelling van de begroting is er van de
volgenda veronderstellingen uitgegaan:
de 2 bestaande tennisbanen uorden per 1-4-1979
opgeleverd en de totale huur bedraagt / 2.800,—
inkl. oefenmuurtje.
de kantine uordt oer 1-7-1979 opgeleverd en de Huur
bedraagt + / 10.000,-- oer jaar. De inrichting ge:;ehiedt
door een o"rouuerijt de exoleitatie uordt in eigen beheer
gehouden.
beheer zullen 4 kunststofbanen, een ODblaashal
5 n buit enve l cht.ing uorden aanqelegd. Deze uorden
10-19 1<: OOQieleverd. De kosten hiervoor bedragen:
b,l aasnal
f 125.000,-- (afschr. 5 jaar)
4 kuns tstof banen
150.000,—**
verli chting
25.000, — Uafschr. 10 jaar)
25.000.,'—(
omhein ing
f ^25 :nrT —
tc taal
Rente en aflossingen van de banen etc.
28.000,— oer jaar
Reni
en a~lossingen van de hal
33.000,-- oer jaar
in

eig en

de cnderhoudskosten zijn inkl. het op- en afbreken van
ZB upblaashal.
vanaf 1-1-1980: hebben ue alleen nog maar jaarleden
(senior en junior) l/oor de periode 1-10-79 tot 31-12-79
zal er een tussen kontributie gelden.
vanaf 1-1-80 stellen uij het maximum aantal leden oer
baan OD 75,

Almere, 22 maart 1979.
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Te verwachten leden van 1-4-1979 t/m 31-12-1982 en de
te betalen kontributies.

zomerseizoen 1979 van 1-4-79 tot 1-10-79
150 seniorleden
a / 130,—
30 jeugdleden
60,—
20 achtendleden
80,—
TuTT totaal
tussenseizoen 1-10-79 t/m 31-12-79
150 seniorleden
a / 60,—
50 jeugdleden
30,—
"2uu totaal
. •

/ 19.500,1.800,.
1.600,.
/ 22.900,.

/
f

9.000,.
1.500..
10.5P0,-

seizoen 19 80
22b seniorleden
75 jeugoleden

a / 250,—
125,--

/ 56.250,•
9.375t.

sei2o&n 1981
300 seniorl-den
100 jeugdleden
ZT_ totaal

a / 260,—
130,—

f 78.000,.
13.000,.
/ yi.uuu,.

seizoen 1982
jZ_ 3eniorledan
110 jeuodleden
T_u totaal

a / 270,—
135,—

/ 91.800,
14.850,
/106.650 •

Almere, 22 maart 1979
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Notulan van het overleg; dd. 15 mei 1979
tussen R.Y.P.
( Heren Zijlmans, Zurink en ? )
en L.T.V."Almere" ( Heren Bultman, v.d. Wielen en Bos )
Be heer Zijlmans opent om 16.10 uur het gesprek met de cons t at er ing,
dat de tennisbanen nog niet door de L.T.V. werden bespeeld, dat de
uitnodiging tot het gesprek van de R.Y.P. was uitgegaan om te onderzoeken of er problemen waren en so ja, welke eventuele oplossingen
voor die problemen zouden kunnen worden bedacht en voorts, dat de
R.Y.P. had begrepen, dat de L.T.V. een technische keuring had laten
uitvoeren, op welk rapport de L.T.V. wachtende was.
De heer Bos antwoordde hierop, dat het schriftelijke rapport juist
was ontvangen en stelde daarop een kopie aan de heer Zijlmans ter
hand.
De heer v.d. Wielen maakte de heren van de R.Y.P. attent op de slotconclusie, luiddende " Op het moment van opname waren de tennisbanen
sporttechnisch niet aanvaardbaar % met de toevoeging, dat het rapport door de heren maar verder op hun gemak moest worden bestudeerd,
omdat de L.T.V. de banen niet zou acoepteren.
De heer Bos kwam terug op de in het verleden geuittfe beschuldiging
aan het adres van de L.T.V. ter zake van het onderhoud, welke beschuldiging door de landdrost was overgenomen. Hi;) concludeerde aan
de hand van het rapport, dat de slechte conditie van de banen in
1978 "fundamenteel" veroorzaakt was, doordat de fundering op een
aantal plaatsen open ( » slecht ) is.
De heer Zurink informeerde voorzichtig, welke verbeteringen de L.T.V,
minimaal zou willen accepteren, omdat een verbetering van de fundering mogelijk op problemen zou kunnen stuiten.
De heer Zijlmans sloot hierbij aan met de opmerking, dat elke vereniging in de beginfase met problamen te kampen had.
De heer Bos merkte op, dat de L.T.V. dat best begreep, maar dat de
banen niet konden worden geaccepteerd, omdat zeer waarschijnlijk de
banen binnen de koitate tijd weer onbespeelbaar zouden zijn.
De heer v.d. Wielen herhaalde de opmerking, dat de banen worden geaccepteerd als zij goed zijn.
De heer Zijlaans merkte nog op, dat de omheining wel zou worden verhoogd, dat de aanleg van de vier nieuwe banen inmiddels tot de mogelijkheden was gaan behoren en dat de L.T.V. geen zorgen behoefte te
hebben over een eventueel groot onderhoud aan het eind van het seizoen.
De L.T.V.-leden namen deze opmerkingen voor kennisgeving aan.
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RAPPORT KEURING TENNISBANEN.
Opdrachtgever

L.T.V. Almere - Rozenwerf 71 - Almere

Uw b r i e f

3-M-1979

Datum bezoek

2- 5-19 71-

Aanwezig

hr. D.Dos - L.T.V. Almere

Plaatsbepaling

Sportpark "De Marken" Almere

Eigenaar

Rijksdienst IJsselmeerpolders

Huurder

L.T.V. Almere

- J.W. Dalmeijer - NSF

Aanlegger
Jaar van aanleg

1979

Reden bezoek

:

Keuring twee banen

Ligging van de banen

: in open terrein / gsaiBiKRxtEEKEiHx

SPEELOPPERVLAK
Stabiliteit
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Conclusie: voldoende vlak / onvoidcei.de vlak.
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Stthnirrx - vervuiling doer : Grove lavadelen, grond en zand en groenbegroeiing
Obstakelvrij

JM -nee^(toplaag-voorraadbak
in de uitloopbelijning,
y. toplaag-voorraat
plaatselijk wat hoog - tegelplateau komt wat hoog
itloop)
in de tussenuitl
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SPEELVELD TOEBEHOREN
Belijning

: g«spii;jie«iKd«xkKHsfcsfc«ji - KKkbExx- k u n s t s t o f

Uitvoering belijning

profiel

: g5««ix(<KfcRad<c* - m a t i g - BHXBiriEBRE\Ex£H_E±x_>tjraJo$

Breedte b e l i j n i n g

:

4 cm

Jetwinder

:

netpalen n i e t

opgesteld

Middennet b e v e s t i g i n g : a c c o o r d
Opmerkingen

De belijning komt plaatselijk juist boven het speeloppervlak
uit, dit is ongewenst.

OPBOUW TOPLAAG

Dikte

1,5 tot 3,5 cm

Vreemde delen

Grove funderingsdelen plaatselijk in de toplaag.

Beschrijving
Leverancier

Donker oranjerood korrelig materiaal aan de top, verder licht
oranjerood korrelig materiaal.
Onbekend

Opmerkingen

Toplaag is plaatselijk te dun

Fundering
Dikte

:

7 t o t 12 cm

Sdo&e&sc - iJtkkxs&jcMX - l a v a
plaatselijk
a a t s e - Open ( s l e c h t ) - Dacbd^xgBadaxfccaaxxfcwj>didba«i»±«) - g e s l o t e n
lijk

(goed)

Toplaag in de fundering : ja - a«« plaatselijk
Vorm

: lx>o4K)kg'.x6'gzx<x±) - matig ho^kig (volooende) - KHHdx£:xiE&R£>)

Opmerkingen • :

Zandbed
Dikte

:

t e n m i n s t e 30 cm

Schoon - zwoaxbe<>_a?Emd;
x3oof - m a t i g g r o f - &jkjix
Opmerkingen

:

Ontwatering

: natuurlijk
- onbekend
kunstmatig

Afwatering

:

OMGEVING
Betonbanden - J«Mxbpd©©ksMX
A a n e e n g e s l o t e n : j a ( g o e d ) - ixwstxkxxerxkfci
Recht

:

ja

In rij

:

ja

Op hoogte

:

ja

3. A .4. cm boven speeloppervlak
Opmerkingen

: De betonbanden worden .onderbroken door de betonpoeren
ten behoeve van het geplaatste hekwerk.

Fabrikaat

Hekwerk

: Onbekend

Vorm

: l e d i k a n t m o d e l - i\>W>H5W>%d_g<x

Gaas gespannen

: goed - voddooodoc - onwoddooodec

Gaas tot achter band

: j a (goed)

Gaasbevestiging

:

Opmerkingen

: Normaal reikt het gaas tot achter de betonband. De hier aangetroffen constructie kan het onderhoud van het speeloppervlak bemoeilijken.

-

Omgeving

neen ( o n v o l d o e n d e ) t o t op of voor de band

goed

: zand - watxt>fto{$a<xxjx

: x^e4ftfc£ - onbedekt
Afgewerkt met
Opmerkingen

: Teneinde verdere venuiling door onder andere opstuivend zand
te voorkomen, is het aanbrengen van een bodembedekking
rond de banen zo spoedig mogelijk gewenst.

ONDERHOUD
Wie doet het dagelijks onderhoud

Gocaeeo&ec_ Vereniging - x3ao?takx>daoa^xb»kora3sdbxR

Wie doet het groot onderhoud

Gemeente - Vereniging - Particuliere beheerder
(nog niet bekend)
wals - sleepnet - harker - baanbezem - lijner -

Aanwezig materiaal

bezem - slang met broes = accoord

Wateraansluiting

op de baan
xiobdxj? xios >iXKKK

Opmerkingen

Op het moment van opname waren de tennisbanen sporttechnisch
niet aanvaardbaar.
De banen dienen qua maatvoering te worden herzien. De laag- dikten van de verwerkte materialen dient te worden aan
gevuld. Het aan het oppervlak komende grove materiaal dient
te worden opgenomen. De blijning dient op hoogte te worden
gelegd. De banen dienen obstakelvrij te worden gemaakt.
Indien daarnaast door rollen en slepen, onder vochtige orostandigheden, het oppervlak tot voldoende vlakte en stevighei
wordt afgewerkt, ontstaan sporttechnisch aanvaardbare banen.
De constructie van het hekwerk zal een volledig onderhoud
blijvend bemoeilijken.
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zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
bespreking op

9 mei 1979

DAC-B

DAC-A

in/te het Raadhuis te Almere
steller: A.A.S. Boelijn

onderwerp gesprek tennisvereniging

£&b?iisg/bureau: sp.en recr
aanwezig de heren v.d. Wielen en Bos (L.T.V. Almere)
de heer R. de Boer (wethouder)
de heer A.A.S. Boelijn (bureau sport en recr.) paraaf chef:
medeparaaf:
adj.-secretaris:

afwezig

uitvoeren
door/voor

Almere, 23 mei 1979.
conclusies;
Naar aanleiding van een keuringsrapport van de NSF zal de tennisvereniging de huidige tennisbanen niet accepteren.
De vereniging vindt dat de RIJP in gebreke is gebleven en wenst
derhalve niet meer met de RlJP-ambtenaren te praten.
De vereniging wil nu zelf de bedoelde banen en de resterende 4
banen aanleggen.
Een plan betreffende het voorgaande is reeds in het bezit van de
RIJP.
De vereniging wil middels de ZIJP het een en ander realiseren.
De wethouder belooft de vereniging dat hij het een en ander mee
zal nemen in het RlJP/ZIJP-overleg.
Tevens wordt de vereniging geadviseerd om contact op te nemen met
de directie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.
De vereniging zegt dat er reeds vele brieven naar de directie van
de RIJP gestuurd zijn, waarop nog steeds geen antwoord verkregen
is.
Ook dit zal in het RlJP/ZIJP-overleg door de wethouder worden
aangekaart.

DAC-A d a t u m :

parafering

SUGGESTIE:

AKKOORD
i

II

II

IV

III

IV

BESPREKEN
I

II

B 019

zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
bespreking op 23 mei 1979

3AC-A

DAC-B

in/te het Raadhuis te Almere
onderwerp gesprek tennisvereniging

steller:A.A.S. Boelijn

aanwezig de heren Spoelstra, Bieze en Bos (LTV-Almere)
de heer R. de Boer (wethouder, belast met
sport en recreatie)
de heren H. van Renen en A.A.S. Boelijn
(bureau sport en recreatie)
afwezig

js£j&e>t£xi_/bureau: sp&recr

Almere,

25

paraaf

chef:

medeparaaf:
adj -secretaris:
uitvoeren
door/voor

mei 1979.

conclusies:
De Lawn Tennisvereniging Almere wenst de resterende vier tennisbaien
in nauw overleg met de Nederlandse Sport Federatie in kunststof te
realiseren.
Tevens wenst de vereniging een opblaashal op deze accommodatie te
realiseren.
De vereniging wenst deze opblaashal in principe van September tot
en met februari te willen plaatsen, zodat men slechts in het winterseizoen indoor kan tennissen.
Indien de mogelijkheid zich voordoet zal de vereniging de hal het
gehele jaar laten staan.
De eisen van de vereniging om een ander stukje grond om een geheel
eigen accommodatie te stichten, wordt in deze bespreking door de
vereniging teruggenomen.
De vereniging wenst zo spoedig mogelijk gebruik te kunnen maken van
de huidige twee banen. De heer Frieling van de Rijksdienst heeft
de vereniging mondeling de toezegging gedaan dat deze banen zo
snel mogelijk hersteld zullen worden.
De vereniging merkt tevens op dat er haast geboden is bij het realiseren van de resterende vier banen, zodat indien er weer gebreken
aan de huidige banen zijn men terug kan vallen op de bedoelde vier
banen. Dan kunnen de leden ten minste tennissen.
Gezien de problemen met betrekking tot deze banen, is de vereniging
genoodzaakt een wachtlijst in te stellen. Ook deze wachtlijst is
groeiende, aldus de vereniging. Het is niet verantwoord op dit moment om meer dan 150 leden tot de vereniging toe te laten.
In het aankomende RlJP/ZIJP-overleg zal worden bezien in hoeverre
een opblaashal op deze plaats mogelijk is.
Tot slot wenst de vereniging een kopie van het verslag van deze
bespreking en de eventueel nog te voeren besprekingen met het
openbaar lichaam.

DAC-A datum:

parafering

SUGGESTIE:

AKKOORD

BESPREKEN
i

ii

II

IV

B 019
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Lelystad.
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verklaart namens de huurder,

Onder_e t ekende

or 1 </6—75 bet kar,tir;e-/kleed£rebouv t 4c? ir. getied
te Almere-Haver, met inbegrip van de sleutels er. ce inventaris
ecede staat te hebber. aanvaard.
Namens de htraxder,

Namens de vterhuurder,

ilysta*-,'! 4 / 6 - 7 9
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rijksdienst voor de ijs r
lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein i.
correspondentie-adres: postbus 600
8200 ap lelystad

L.T.V. Almere
p / a Mevrouw N i e n h u i s
Rozenwerf 71
1355 AE ALMERE

uw brief van

lelystad

uw kenmerk

mijn kenmerk B c s r

onderwerp

Verhuur tenniscomplex
t e Almere-Haven

bijlage(n)

13 j u n i 1979
2

27161

toestelnr.

verz.: * 3 j(](

Hierbij doe ik U de akte van verhuring toekomen, in tweevoud, betreffende het tenniscomplex in de zgn. oostelijke Groene Wig te
Almere-Haven.
Ik verzoek U de beide exemplaren van de akte met de bijbehorende
algemene voorwaarden "Verhuring Sportterrein" te doen ondertekenen
door alle bestuursleden en de stukken daarna aan de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders te overhandigen.
Na ondertekening dezerzijds zal U een exemplaar ten behoud worden
toegezonden.
Tevens verzoek ik U de R.IJ.P., gelijk met de terugzending, een
opgave te verstrekken van de namen van de bestuursleden met adres
en functie, die namens Uw vereniging de akte ondertekenen. Ik wijs
U er voor de goede orde op dat, in het geval Uw vereniging geen rechtspersoonlijkheid bezit, alle bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn
voor de in voor U aan de akte vermelde verplichtingen.
In het mondelinge onderhoud d.d. 8 juni 1979 is een aantal afspraken gemaakt over het gebruik, het beheer en het onderhoud van de tennisbanen
te Almere-Haven, te weten:
1. De rijksdienst pleegt het dagelijks "groot" onderhoud;
het vegen na ieder gebruik zal de vereniging zelf doen.
2. De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft het beheer over de
banen.
3. De L.T.V.-Almere kan in principe tot 1 otober 1979 op de banen spelen.
4. Het wel of niet bespeelbaar zijn van de banen zal in goed overleg
tussen R.IJ.P. en vereniging geschieden.
5. De banen zullen dinsdags en vrijdags tot 17.00 uur gesloten blijven,
om deze banen die nog niet zijn ingespeeld voldoende "rust" te gunnen,
alsmede om extra onderhoud te kunnen plegen.
6. Mochten aanwijzingen of bepalingen van de beheerder door leden van de
vereniging niet worden opgevolgd dan zal de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders een spelverbod aan de vereniging kunnen opleggen,
hieraan vooraf zal de beheerder het secretariaat van de vereniging
mondeling informeren.
Dankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847

13-6-1979/il

rijksdienst voor de ijsseimeerpolders
-

kenmerk

Bcsr 27161

d.d. 13 j u n i

1979

vervolgbladnr. j

Voorts bericht ik U dat de huurprijs voor de tennisbanen f 3.500,—
per jaar per baan bedraagt. Op deze huurprijs wordt een korting van
50% verleend. De huurprijs voor 1979 bedraagt derhalve / 1.750,—
per baan. De huur van de oefenkooi bedraagt / 1.200,— per jaar,
hiervoor geldt eveneens een korting van 50%, zodat de door U te betalen huurprijs / 600,— bedraagt.
De kantine en kleedruimte zullen aan de vereniging worden verhuurd.
In de bijgevoegde overeenkomst zijn hieromtrent bepalingen opgenomen.
De huurprijs bedraagt / 8,— per m2 vloeroppervlakte per jaar. De
kantine voor de tennisvereniging en de gedeeltelijke kleedaccommodatie
hebben gezamenlijk een oppervlakte van 201 m2, waarin is opgenomen een
gedeelte voorgemeenschappelijke ruimte (6 m2). De huurprijs per jaar
is derhalve / 1.608,—.
Met betrekking tot de kleedaccommodatie dient U er rekening mee te houden
dat, indien nodig,hiervan ook anderen gebruik maken. Water, gas en elektra
worden in het kleedgedeelte niet apart bemeterd.
In nauw overleg met de andere gebruikers dient U een verdeelsleutel te bepalen voor de verbruikskosten. Deze kostenverdeling behoeft de schriftelijke iristemming van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.
Voor het te plegeh "onderhoud aan de banen tot 1 oktober 1979 zal U
/ 1 .600,— in rekening worden gebracht.
De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders behoudt zich het recht voor om,
indien de bespeelbaarheid van de banen dit mogelijk dan wel noodzakelijk
maakt, de banen naast de verhuur aan Uw vereniging vanwege de R.IJ.P. ook
individueel te verhuren.
Deze overeenkomst is van kracht tot 1 april 1980. Over de wijze van verhuren
per 1 april 1980 zal in januari 1980 overleg met U worden gepleegd aan de
hand van de inmiddels opgedane ervaringen.
Ten slotte deel ik U mee dat U de huurovereenkomst voor 2 tennisbanen en een
oefenkooi over 1978 nog niet ondertekend hebt terug gezonden. Met het ondertekenen van deze akte, dient U tevens de akte van 1978 te ondertekenen en
in te leveren bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Smedinghuis te
Lelystad. Eveneens dient U dan terstond de nog verschuldigde huur te voldoen.
De akte van verhuring voor 1979 alsmede de hiervoren genoemde akte voor 1978,
dient U voor de ingebruikneming van de banen en de gebouwen ondertekend in
te leveren bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.
U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Zijlmans p/a Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders, Smedinghuis te Lelystad; tel. (03200)92562. De ondertekende aktes dienen uiterlijk 22 juni 1979 te zijn ingeleverd. Indien hieraan
geen gevolg wordt gegeven, dan dient U het huuraanbod als vervallen te beschouwen.
DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS
Voor, deze 3

lr. J. C. de,Koning
Hoofd Sociaal-EconomtscfTaT
Hoofdafdeling
—-D 22

RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS
L E L Y S T A D
Afdeling Domeinen

Inv. Dom. 8e afd. Letter H nr. 87 Zfl.
AKTE VAN VERHURING

De ondergetekenden:
1. De Directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, te Lelystad
ten deze handelende namens de Staat der Nederlanden, hiertoe gemachtigd
door de Minister van Pinancien bij brief van 12 maart 1965» Directie
der Domeinen nr. 144» hierna in deze akte aangeduid als "de verhuurder",
enerzijds,
2.

komen overeen als volgt
De verhuurder verklaart te verhuren aan de huurder, die in huur aanneemt:
a. twee tennisbanen en een oefenaccommodatie gelegen te Almere-Haven.
Bij deze tennisbanen en oefenaccommodatie behoort de volgende inventaris:
3 stel netpalen, 3 stel spijkerloze lijnen, 3 stel tennisnetten, 3 stuks
enkelspel-paaltjes, 1 baanbezem, 2 lijnvegers, 1 plastic slang, 1 maatstokje, 1 rubber hark, 3 scheidsrechterstoelen, 3 betonnen middenpaaltjes,
1 handwals,- 1 zuigveger ten behoeve van de oefenkooi;
b. een kantine en een kleedruimte;
e'e'n en ander zoals staat aangegeven op de aan deze akte gehechte, door partijen voor echt erkende, tekeningen.
Het gehuurde is voldoende aan partijen bekend zodat zij daarvan geen
nadere omschrijving verlangen.
Op deze verhuring zijn, voor zover in deze akte niet anders is bepaald,
van toepassing de aan deze akte gehechte en door partijen gewaarmerkte
Algemene Voorwaarden "Verhuring Sportterrein", echter met dien verstande
dat voor "terreinen" en "terrein" respectievelijk "banen" en "baan" dient
te worden gelezen en dat artikel 13 komt te vervallen.
Voorts geschiedt deze verhuring onder de volgende
BIJZONDERE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Artikel 1. Tijdvak
Deze verhuring wordt geacht te zijn ingegaan op 1 april 1979 en eindigt
op 31 maart 1980, behoudens het bepaalde in artikel 15 van de Algemene
Voorwaarden "Verhuring Sportterrein".
De verhuurder behoudt zich het recht voor deze overeenkomst tussentijds
te doen beeindigen, indien de financiele omstandigheden van de huurder
zich ten gevolge van overheidsmaatregelen in gunstige zin wijzigen.
De huurder verbindt zich in dat geval mede te werken aan de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst.
Artikel 2. Huurprijs
1. De huurprijs voor de verhuurde objecten onder a. bedraagt:
voor de banen drieduizend vijfhonderd gulden (/ 3*500,—) per baan
en e"enduizend tweehonderd (/ 1.200, — ) voor de oefenkooi voor de gehele
periode. In verband met de gewenning en de onvolledige accommodatie
wordt op de huurprijs voor de banen en de oefenkooi een korting van
50% verleend.
2. De huurprijs voor de kantine en de kleedruimte, gezamenlijke oppervlakte
ca. 201 m2, bedraagt, gerekend tegen een vierkante meterprijs van acht
gulden, e*e"nduizend zeshonderd acht gulden (/ 1.608, — ) voor de gehele

periode.
Ten aanzien van alle ingevolge de aangegane huurovereenkomst verschuldigde
bedragen wordt beroep door de huurder op schuldvergelijking uitgesloten.
Artikel 3» Betaling
De huurprijs, inclusief de vergoeding voor onderhoud, totaal groot zevenduizend driehonderd acht gulden (/ 7 » 3 0 8 , — ) , moet worden voldaan in drie
termijnen te weten vo'o'r of op 1 juli 1979 respectieveli jk 1 augustus 1979
en 1 September 1979 na ontvangst van de desbetreffende nota.
Artikel 4« Gebruik
1. Het is niet toegestaan dat de exploitatie van de kantine door de huurder
aan derden wordt verhuurd.
2. De bij deze akte verhuurde sportaccommodatie mag uitsluitend ten behoeve
van de sport en de activiteiten van de huurder met betrekking tot de
sport worden gebruikt.
3. De tennisbanen dienen, gelet op het feit, dat ze nog maar pas zijn
aangelegd en daardoor nog "gevoelig" zijn, uiterst zorgvuldig te worden
bespeeld en onderhouden; de banen moeten in verband met deze "gevoeligheid" en het eventueel uitvoeren van extra onderhoud dinsdags en vrijdags tot 17*00 uur gesloten blijven.
4. Om beschadiging van de banen te voorkomen mogen deze uitsluitend worh
den betreden met deugdelijk tennisschoeisel.
5. De verhuurder kan het gebruik van de banen na overleg met de huurder
verbieden of beperken indien de toestand van de banen of de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken.
6. Na het gebruik dienen de netten te worden ontspannen en over de spandraden te worden gehangen.
7. De verhuurder is bevoegd, indien leden van de vereniging aanwijzingen
of bepalingen niet opvolgen, aan de huurder, na mondelinge aanzegging,
een speelverbod op te leggen.
Artikel 5« Medegebruik
1. De huurder dient het medegebruik van het gehuurde ten behoeve van georganiseerde sportactiviteiten met inbegrip van de school- en bedrijfssport te gedogen, echter alleen als de bespeelbaarheid van de velden
dit toelaat, zulks ter beoordeling van de verhuurder; de verhuurder
is bevoegd de banen, indien de bespeelbaarheid van de velden dit toelaat, individueel te verhuren.
2. De kantine en het kleedgebouw dienen geopend c.q. bruikbaar te zijn
voor de andere gebruikers van de sportvoorzieningen in de oostelijke
groene wig in Almere-Haven, zolang voor deze gebruikers geen speciale
voorzieningen zijn getroffen, dit ter beoordeling van de verhuurder.
3. Indien medegebruik wordt gemaakt van het kleedgebouw mag door de huurder - in verband met de extra kosten van verwarming, verlichting, gas,
water en onderhoud - een tegemoetkoming van de medegebruiker worden
bedongen.
4. Inzake het medegebruik zal door de verhuurder overleg worden gepleegd
met de huurder, waarbij de verhuurder uiteindelijk zal beslissen.
5. De verhuurder behoudt zich het recht voor de verhuring van de gebouwen
eveneens tussentijds te beeindigen en het gebruik van deze gebouwen anders te regelen indien de naleving van de voorgaande leden van dit
artikel hiertoe aanleiding geeft.

»

Artikel 6. Onderhoud
1. Het groot onderhoud aan de buitenzijde van de gehuurde gebouwen en de
banen geschiedt, voor zover ee"n en ander niet voortvloeit uit onzorgvuldigheid of nalatigheid van de huurder, door en voor rekening van de
verhuurder; het na het gebruik vegen van de banen zal door en voor
rekening van de huurder geschieden. Voor het groot onderhoud zal door de
verhuurder aan de huurder een bedrag van ee'nduizend zeshonderd gulden
(/ 1.600,—) in rekening worden gebracht.

-32. Alle onderhoud aan de binnenzijde van de gebouwen met toebehoren,
met inbegrip van reparaties van de verwarmingsinstallatie en de heetwaterinstallatie of onderdelen daarvan, vervanging van lampen, alsmede
herstel van de vorst- glas- en waterschade, verstoppingen, vernielingen,
enz., door welke oorzaak ook ontstaan, geschiedt door en voor rekening
van de huurder.
3. Voor het onderhoud van de installaties, als hete-luchtverwarming,
ventilatoren, warm-watervoorziening, noodverlichting, alarminstallatie,
invalidentoiletten enz. dienen kontrakten te worden afgesloten met
installateurs op de desbetreffende vakgebieden opdat een periodiek
onderhoud verzekerd is.
Artikel 7» Verbod opslag vuil en afval
Vuil en afval mogen niet op het terrein worden opgeslagen en/of begraven.
Voor de afvoer hiervan dient de huurder een regeling te treffen met het
openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders". De hieruit voortvloeiende
kosten zijn voor rekening van de huurder.
Artikel 8. Verbruik water, gas en elektriciteit
De kosten van verbruik van water, gas en elektriciteit komen voor rekening
van de huurder. Gezien de centrale bemetering van het kleedgebouw is de huurder verplicht in onderling overleg met de medehuurders van het gebouw een
regeling te treffen betreffende het voldoen van de kosten van het verbruik.
Deze regeling behoeft de schriftelijke toestemming van de verhuurder.
Artikel 9. Overlegging financieel verslag
De huurder is verplicht na afloop van het boekjaar, vallende in de huurtermijn, aan de verhuurder een door de huurder op te maken en te ondertekenen gespecificeerd verslag van de ontvangsten en uitgaven over dat
afgelopen boekjaar te verstrekken.
Dit verslag dient te zijn ondertekend voor eensluidend akkoord door een
erkend boekhoudbureau of accountant.
Het vorenbedoeld verslag dient in tweevoud binnen twee maanden na afloop
van het boekjaar aan de verhuurder te worden toegezonden.
Artikel 10. Bankgarantie
De huurder zal voor de goede naleving van de uit deze overeenkomst voor
hem voortvloeiende verplichtingen ten behoeve van de verhuurder een bankgarantie sitellen van vijfhonderd gulden (/ 500, — ) . Deze bankgarantie
dient te worden gesteld bij de ondertekening van deze overeenkomst.
De verhuurder is bevoegd zonder machtiging van de huurder, uit deze bankgarantie alle vorderingen van de verhuurder ter zake van deze verhuring
op de huurder te verhalen.
Indien e'e'n en ander meer beloopt, behoudt de verhuurder voor het restant
een onmiddellijk opeisbare vordering.
De verhuurder zal van elk verhaal op genoemde bankgarantie aan de huurder
kennis geven terwijl de huurder verplicht is de bankgarantie binnen acht
dagen na deze kennisgeving wederom tot het oorspronkelijke bedrag aan te
zuiveren.
De bankgarantie wordt bij het beeindigen van de huur opgeheven, doch niet
dan nadat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 11. Kantine-exploitatie
Voor het exploiteren van de kantine dient te worden beschikt over de hiervoor noodzakelijke door het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders"
te verlenen vergunningen.

-4Artikel 12. Veranderingen aan het gehuurde
Aan alle gehuurde voorzieningen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder geen wijzigingen of aanvullingen worden aangebracht.
Artikel 15» Aansprakelijkheid
De huurder is tegenover de verhuurder aansprakelijk voor een stipte naleving
van alle door de verhuurder, of namens deze optredend toezichthoudend personeel,
met betrekking tot het gehuurde te geven voorschriften en aanwijzingen.
Artikel 14. Schadevergoeding
Onverminderd de verplichtingen van de huurder tot het betalen van de schadevergoeding is de verhuurder bevoegd tot het op kosten van de huurder te doen
wegnemen, beletten, verrichten of in de vorige toestand herstellen van al
hetgeen in strijd met de voorwaarden van de overeenkomst is of wordt gemaakt,
gesteld, ondernomen, nagelaten, beschadigd, weggenomen, zonder dat de verhuurder te dezer zake tot het betalen van schadevergoeding gehouden zal zijn.
Artikel 15- Oplevering
1. De huurder erkent het gehuurde in goede staat van onderhoud, voor wat
de gebouwen betreft, volkomen glas- en waterdicht en met gave ruiten te
.hebben aanvaard.
2. Hij wordt geacht het gehuurde volkomen te kennen en heeft derhalve nimmer aanspraak op ontbinding van deze overeenkomst, op vermindering van
de huurprijs of op enige andere tegemoetkoming terzake van al of niet
verborgen gebreken of wegens onjuiste of onvolledige omschrijving van
het gehuurde of van de aard, de ligging of de grootte ervan.
Artikel 16. Oplevering bij beeindiging
Bij het einde van de verhuring moet het gehuurde door de huurder in goede
staat ten genoegen van de verhuurder worden opgeleverd.
Artikel 17- Op- of aanzeggingen
Op- of aanzeggingen ingevolge deze overeenkomst kunnen rechtsgeldig geschieden bij aangetekende nrief door of aan de verhuurder.
Artikel 18. Domicilie
Voor de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst kiezen partijen domicilie
ten kantore van de verhuurder.
>

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend ter respectieve woonplaatsen
op
De Huurder,

De Verhuurder,
voor deze;

RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS
SMEDINGHUIS
L E L Y S T A D
VERHURING SPORTTERREIN

Artikel 1
In alle zaken betreffende het gebruik der in deze voorwaarden bedoelde
terreinen en gebouwen, waaromtrent in de hierna volgende artikelen geen
regeling is getroffen, beslist de verhuurder, aan welke beslissing de
huurder van de terreinen en gebouwen zich heeft te houden.
Artikel 2
1 . De terreinen en gebouwen mogen op iedere dag van de week voor deze beoefening van buitenspelen onder verantwoordelijkheid van de huurder,
aan wie de terreinen en gebouwen in huur zijn gegeven, worden gebruikt.
2. Ten aanzien van dit in lid 1 bedoelde gebruik kunnen door de verhuurder nadere voorschriften worden gegeven.
Artikel 3
1. Bij gebruik van de gebouwen moet de nodige voorzichtigheid en reinheid
worden betracht.
2. Indien entreegeld wordt geheven ter bijwoning van wedstrijden of anderszins mogen de toeschouwers alleen worden toegelaten op vertoon van een
toegangsbewij s.
3. De hiervoor bedoelde personen mogen de terreinen c a . slechts betreden
indien aanwezig is een lid van het bestuur of een door dit bestuur aangewezen persoon, die verantwoordelijk is voor de naleving van de in
dit artikel gegeven voorschriften.
Artikel 4
De terreinen en opstallen zijn te alien tijde toegankelijk voor degenen
die bij de verhuurder werkzaam of in dienst zijn.
Artikel 5
1. Aan de verhuurde terreinen en opstallen mag door de verhuurder generlei
verandering worden aangebracht.
Indien de huurder opstallen wenst te plaatsen op het terrein dient hij
hiervoor toestemming aan de verhuurder te vragen.
2. Indien toestemming tot het plaatsen van opstallen wordt verleend, dient
het onderhoud te geschieden ten genoegen van de verhuurder, bij gebreke waarvan dit werk door de verhuurder op kosten van de huurder kan
geschieden.
3. De door de huurder op het gehuurde terrein gestichte opstallen moeten
of met toestemming van de verhuurder bij het einde van de huur in goede staat zonder enige vergoeding aan de verhuurder in eigendom worden
overgedragen of worden verwijderd in welk laatste geval het gehuurde
terrein voor het einde van de huur in de oorspronkelijke toestand moet
worden teruggebracht tot genoegen van de verhuurder.
Artikel 6
1 . De terreinen mogen door de huurder zonder toestemming van de verhuurder
niet aan derden in gebruik worden afgestaan of verhuurd of voor andere
doeleinden dan waarvoor de terreinen in gebruik zijn gegeven, worden
gebruikt.
Aan de toestemming kan de verhuurder de voorwaarde verbinden, dat een
door hem te bepalen vergoeding aan verhuurder verschuldigd is.
1701/8-3-1976/MW
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2. Voor het houden van bijzondere wedstrijden, d.w.z. wedstrijden waarbij
geen leden van de huurder deelnemen, is de speciale toestemming van de
verhuurder vereist.
Hiervoor geldt overigens hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald.
Artikel 7
1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, door hem, zijn gasten
en/of publiek of door derden aan de terreinen, de gebouwen, de afscheidingen en/of inventaris toegebracht.
2. Herstel van aangebrachte schade dient te geschieden door en op kosten
van de huurder op eerste aanschrijving van de verhuurder.
Bij ingebrekeblijving van de door de verhuurder vereiste herstellingen
binnen de daarbij gestelde termijnen zullen de herstellingen geschieden
door of namens de verhuurder op kosten van de huurder.
Artikel 8
De verhuurder kan in geen enkel geval worden aangesproken wegens door de
huurder geleden schade of wegens aan de leden of aan de in lid 3 van artikel 3 genoemde personen overkomen ongeval of wegens door hen aan derden
toegebrachte schade.
Artikel 9 1. De verhuurder is bevoegd de terreinen tijdelijk geheel of gedeeltelijk
te sluiten, indien dit nodig is in belang van de instandhouding der
terreinen.
2. De verhuurder heeft de bevoegdheid nadere regelen te stellen omtrent
het gebruik van de terreinen in verband met de gesteldheid hiervan.
Artikel 10
1 . De verhuurder kan in speciale gevallen, na tijdig overleg met de huurder, op een of meer dagen over de terreinen en de gebouwen geheel of
gedeeltelijk beschikken een en ander, zonder dat de huurder aanspraak
kan maken op vermindering van de huursom of op vergoeding van derving
van inkomsten. Zo mogelijk wordt de huurder een ander terrein beschikbaar gesteld.
2. Eventuele schade, ontstaan tijdens dit gebruik is niet voor rekening
van de huurder.
Artikel 11
Voor de toegang tot de terreinen mag slechts gebruik worden gemaakt van
de daartoe aangelegde toegangswegen.
Artikel 12
1. Het is in het algemeen verboden op de terreinen auto's, motorrijwielen,
bromfietsen en rijwielen toe te laten.
2. Voor het parkeren van de in lid 1 genoemde voertuigen moet, voor zover
de beschikbare ruimte dit toelaat, gebruik worden gemaakt van de door
de verhuurder aangewezen parkeerplaats.
In geen geval mogen genoemde voertuigen worden geplaatst op de weg,
lopende van deze parkeerplaats af naar de sportterreinen en naar de
openbare weg.

- 3 -

Artikel 13
1. Op
Zo
2. Na
de

de speelvelden is niet toegestaan het zgn. doelwerpen of doeltrappen.
mogelijk wijst de verhuurder hiervoor speciale plaatsen aan.
de oefeningen of wedstrijden moeten al het gebruikte materiaal van
terreinen worden verwijderd.

Artikel 14
1 . De huurder zal door het enkel verloop van enige in deze voorwaarden
of bij de overeenkomst van ingebruikgeving bepaalde termijn of bij
het niet behoorlijk naleven van de gestelde voorwaarden in gebreke
zijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.
2. De verhuurder heeft in dat geval de bevoegdheid de betrokken huurder
het gebruik van de terreinen en gebouwen tijdelijk of voor goed te
ontzeggen, zonder dat de huurder enigerlei aanspraak of schadevergoeding voor het gebruik kan doen gelden, zulks onverminderd het recht
..,-. van verhuurder vergoeding van kosten, schade en interessen te vorderen.
Artikel 15
De verhuurder is bevoegd de overeenkomst onmiddellijk bij eenvoudige opzegging en zonder dat een ontbinding in rechte zal behoeven te worden gevorderd te beeindigen in geval de huurder de voorwaarden, welke op de
verhuring van toepassing zijn, niet nakomt of deze voorwaarden overtreedt.

Behoort bij akte Inv. Dom. 8e afd. Letter H nr. 87 Zfl.
Opgemaakt en getekend ter respectieve woonplaatsen op
De Huurder,

De Verhuurder,
voor deze

TTT
Copie: de beer Suriols
•^ ^feJLfer LacanerO
—~~~S* baaijcomroi aisle

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders,
Postbus 600,
8200 AP Lelystad.-

i

3 maart 1981.
ons kenmerk JO/M

Hierbij delen wij u mede dat de tennisvereniging voornemens is om voor
I april a.s. een automatische spoei-installatie op de banen •aui:H.bft le«gen.
Hierdoor hopen wij de velden beter, snecler en met minder arbeidakracht
bespeelbaar te krijgen.
De kosten die deze installatie met zich meebrengt, zullen volledig voor
rekening van de L.T.V.-Almere komen.
Het de heer Surink van uw dienst is het e.e.e. reeds besproken. In het
vertrouwen dat u tegen het aanleggen van deze installatie geen bezwaar
zuit hebben, zal met de werkzaamheden op 10 maart 1981 worden gestart.
Tevens nemen wij de vrijheid u te wijzen op het feit dat de L.T.V.-Almere
nog steeds geen kontrakt heeft ontvangen voor het jaar 1980. Nu binnen
vier weken het nieuwe speeljaar begint, hopen wij:. mede in het belang
van de sproei-installatiaj het kontrakt voor 1981 wel op tijd te krijgen.
Ook gaat de L.T.V. er van uit dat de banen per 1 april a.s. speelklaar
aan naar overgeleverd zullen worden. Mocht u niet in staat zijn het
e.e.a. voor de betreffende periode te kunnen realiseren, dan versoeken
wij u dit biunen Sen week aan ons kenbaar te maken.
Inmiddels verblijven wij.

met vriendelijke groeten,
L.T.V.-Alaaere

A.M. Nienhuis-v.Loenen
sekretaresse
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Aan de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders,
t.a.v. de heer Surink,
Gebouw Corrosia,
Markt
ALMERE

17 juni 198

Geachte heer Surink,
Zoals toegezegd gelieve u onderstaand een aantal gebreken en
tekortkoraingen aan te treffen, die door de baancommissie van
de L.T.V. gekonstateerd zijn na het eerste opleveringsonderhoud van 1982.
De oude toplaag is onvoldoende verwijderd, vooral op baan 1 en 2
bleek bij het rolleu dat de nieuwe toplaag aan de wals bleef kleven
zodat de oude toplaag, met mos, weer zichtbaar werd.
De netpalen zijn niet goed op hun ankers vastgeschroefd. De
schroefdraad is ook niet gangbaar, Door dit niet goed verankeren
trokken de palen bij het opspannen naar binnen en konden de netten
niet op de juiste hoogte gespannen worden.
De belijning is niet goed aanlluitend gelegd. Bij de aansluitstukken
bleef ruimte waardoor bij het vegen en ook tijdeas het spel de
belijning Btukgetrokken werd.
Op baan 5 en 6 (oude nummering 3 en A) zijn de netten niet opgehangen
omdat de spankabels girafeld waren.
/

De onderhoudsmensen hadden aan onze groundsman toegezegd nog terug
te komen voor de nieuwe kabels. Dit is niet gebeurd zodat e.e.a.
door ons zelf verzorgd is.
In het vettrouwen u hiermede voldoende geinformeerd te hebben, verblijven
wij,
hoogachtend,

L.T.V.-Almere
A.M. Nienhuis-v.Loenen
sekr.
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zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
bespreking op 12-01-1982

DAC-B

DAC-A

in/teStadhuis Almere
steller: H. van Renen
onderwerp Uitbreiding tennisaccommodatie op het
-U4
Sportpark "De Marken"
aanwezig namens de L.T.V .Almere de heer Holthaus, voor- afdeling/b«i?emj: k+R
zitter, mevr. Nienhuis, secretariaat, de heer Nienhuis,
paraaf chef:
penningmeester.
namens het o.l. Z.IJ.P. de heren P.M.N, de Jonge, wet- medeparaaf
houder en H. van Renen. afd. S+R.
afwezig
adj .-secretaris
uitvoeren
door/voor

Almere,
conclusies:
De heer De Jonge heet de aanwezigen welkom en verontschuldigt de
heer P. v.d. Vlis, die in verband met ziekte deze bespreking niet
kan leiden.
De heer Holthaus brengt het volgende naar voren:
1. de L.T.V.A. beschikt over een reserve van £ /. 75.000,—.
Deze reserve was bestemd voor winteraccommodatie. Het ziet er
vooralsnog niet naar uit dat dit doel verwezenly'kt zal worden.
2. De L.T.V.A. wil deze reservering nu een andere bestemming geven
Geen kleine details. Maar een investering met een hoog sportief
en financieel rendement.

??

3. De L.T.V.A. ziet momenteel een toeloop van leden. Wachtlijst
+_ 60 pers. De 2e tennisvereniging "De Gouwen" zit nu reeds
aan haar maximum ledental, 5 banen en geen uitbreidingsmogelykheid. Bovendien is het nog maar zeer de vraag of het complex
dit jaar al bespeelbaar is. De L.T.V.A. zou de zustervereniging
gaarne van dienst willen zyn.
Plan.
Het bestuur wil de ledenvergadering voorstellen, geheel voor
eigen rekening - zowel qua investering als exploitatie - een
tweetal tennisbanen te realiseren op het sportpark "De Marken".
Situering zie tekening.
De heer P. de Jonge zegt dit een goed idee te vinden. Een paar
opmerkingen zijn hierby echter nog te plaatsen, te weten:
1. gaarne inzicht/analyse omtrent de herkomst/opbouw van de
reservering: £ /. 75*000,— ;
2. de exploitatielasten van de te realiseren voorziening zal,
zoals de zaken er thans voorstaan, geheel voor rekening komen
van de L.T.V.A.
Geen subsidie op deze accommodatiekosten.
DAC-A d a t u m :
SUGGESTIE:
, / ,4fr4U<j Arm* ^ - ~ * ~ y - ~ <~J
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3. de grond zal in erfpacht worden uitgegeven.

uitvoeren
door/voor:

Afspraak.
1. de wethouder zegt toe ervoor te zullen ijveren dat dit initiati^f
de ondersteuning krrjgt die het verdient.
2. Randvoorwaarden: 2.1 Inzicht wordt verschaft in de opbouw/
herkomst van de reservering;
2.2 De exploitatiekosten zullen volledig voor
rekening van de L.T.V.A. komen.
3. De wethouder deelt mede, dat alles in het werk gesteld zal worden
om te bewerkstelligen dat deze zaak volgende week dinsdag in
het college aan de orde zal komen.
4. De grond zal in erfpacht worden uitgegeven.

B019

uitvoeren
door/voor;
.
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lawn tennisvereniging
park: sportpark

almere

de marken

LAWN-TENNISVERENIG{NG
ALMtHt # -

Lelefoon:03240.12359
..^.,.-

postgiro:

4444116

SPECIFIKATIE

almere, \2

januari 1982.

Onderstaand gelieve u een specifikatie aan te treffen
betreffende het bedrag groot f 80.000,—. Dit bedrag
is door de L.T.V.-Almere in de loop van 5 jaar vastgezet en gereserveerd voor een overdekte tennisakkomodatie.
Nu blijkt dat een dergelijke akkomodatie definitief niet
haalbaar is, verzoekt de L.T.V.-Almere om een principe
uitspraak betreffende de besteding van deze reserve aan
de realisering van twee extra tennisbanen op haar park.
(zie bijgaande tekening).
De aanleg van deze twee banen zal door de vereniging
zelf worden betaald, de grond zal door het O.L. in erfpacht gegeven kunnen worden.
De twee banen zullen uit de exploitatie van de vereniging
worden gehouden zodat kosten vooralsnog niet voor subsidie
in aanmerking zullen kunnen komen.
De oplevering van de twee banen is gepland indit speelseizoen 19 82. Eventueel v55r 1 april a.s.
Een minimale opsomming van eigen werkzaamheid betreffende:
Inrichting kantine:
Alle verbouwingen en inrichtingen van de kantine
zijn door vrijwilligers gebeurd, zonder Sen
enkele vergoeding. Minimale besparing
f
20.000,—
kantine diensten:
Dit gebeurt door barvrijwilligers (leden van
de L.T.V.) zonder vergoeding, behoudens een
bescheiden jaarlijks bedankfeest.
minimale besparing
baanonderhoud:
Naast een parttime groundsman(10 uur per week)
wordt dit werk verzorgd door de leden van de
baankommissie. Minimale besparing
subtotaal:

sekretariaat:
rozenwerf71

1355 AE almere
tel. 03240- 10791

f

20.000,—

f

10.000,—

f

50.000,—

- 2 -

f

50.000,—

f

15.000,—

In verband met de geplande realisatie van een
blaashal heeft de vereniging een verhoogde
kontributie (jaar- i.p.v. seizoenskontributie)
geincasseerd. Met goedkeuring van de ledenvergadering is de winterkontributie, na intrekking
van de bouwvergunning, niet terugbetaald, maar
gedeeltelijk gebruikt voor een korting op de
kontributie voor het volgende zomerseizoen, zodat
toegevoegd kon worden aan de reserve van een
vaste hal, inkl. rente
t

20.000,—

transport:
Vrijval van de reservering huur binnenaccomodatie 1978

Onvolkomenheidskorting ontvangen van de R.IJ.P.
op de huur van de buitenbanen 1979 50%
1980 25%

besteed aan de aanleg van een automatische
sproei-installatie voor zes banen

film***
Almere, 12 januari 19 82
JN/AN

f
f

8.000,-4.000,—

f

97.000,--

f

18.000,— -/-

f

79.000,--
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1.{^egen het verzoek van de L.T.V. Almere tot uitbreiding van het park met 2 banen, hnniifmn op
zich geen overwegende bezwaren. ^-*- tL-^^^-*-r- (^
2. Over het moment van realisering en de financiering,
in relatie tot de stand en aanwending van de
reserves, nader overleg plegen - conform de nota met de vereniging.
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agendanr.: IV-2

198/

omschrijving: Nota d.d. 14 januari 1982 van dir. WZ over verzoek van de LTV Almere
tot uitbreiding van het tennispark "De Marken", met verslag vergadering d.d. 12
januari 1982 en analyse van de balanssituatie per 31 december 1981.
CONCLUSIE.:
a. Het college herhaalt nog eens zijn eerder ingenomen standpunt dat aan verenigingen niet meer dan in nadelige saldi subsidie door het openbaar lichaam wordt
verleend.
Middelen die verenigingen uit eigen aktiviteiten hebben verkregen, kunnen bij
de beoordeling van de vraag in hoeverre er tekorten zijn, buiten beschouwing
blijven als het college reservering heeft toegestaan.
b. Het onder a gestelde is van toebassing op de Lawn Tennis Vereniging Almere. Dit
betekent dat subsidie-afwikkeling niet meer zal betreffen dan de nadelige saldi.
9

c. Met inachtneming van het vorenstaande, bestaan tegen het verzoek van de LTV
Almere tot uitbreiding.van het park met 2 banen, op zich geen overwegende
bezwaren.
....

;:HO

d. Over het moment van realisering en de financiering, in relatie tot de stand en
aanwending van de reserves, nader overleg plegen - conform de nota- met de vereniging.
e. Wanneer de twee gewenste banen worden aangelegd, dan zullen deze buiten de
exploitatie, die basis is voor subsidie-aanvragen aan het openbaar lichaam/
de gemeente, moeten worden gehouden.
.
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toelichting op v°°rstel aan het dagelijks adviescollege
Bijgaand treft u aan het verslag van een bespreking met vertegenwoordigers van de Lawn tennisvereniging Almere.Tijdens
dit gesprek ontvouwde de voorzitter van de L.T.V.Almere,de
heer Holthaus,plannen voor de realisering door en voor rekening van de vereniging,van een tweetal buiten tennisbanen.
Gesitueerd op het sportpark de Marken.Een nauwkeuriger aandu:
ding t±eft u aan op bijgaande tekening,
De L.T.V. Almere beschikt over een financiele reserve van
f 80.000,—.
fl9V9V
De vereniging is van meet afaan, begonnen met het doen van re«'
•ar3xrtn9
i .u<s e* serveringen ten einde het mogelijke oaken een eigen m
tennishal te realiseren.Dit doel is vooralsnog niet te verwezelijktn,
j9.rf j;xd tt» ^aeseod
Het besttrirr isriavoornemens de bestemming van deze gelden t«
- a i n n e i 9sw_
wijzigen.Voorstel: Het op korte termijn realiseren van een
tweetal buiten banen op het sportpark De Marken.
9W

JO,S38^'

• brt9F.

Hierbij de volgende opmerkingen:
•3* '

1. Middels bijgeva©egd schrijven geeft de vereniging aan op
welke wijze tot deze reservering is gekomen.De financiele
besoheiden van deze vereniging zijn door het o.l.z.ij.p. gecontroleerdoOok toen is de hoogte van deze reservering vastgesteldcGelet op het spoedeisend karakter is tot op heden
de opsomming niet diepgaand bestudeerd.Nader overleg met
de vereniging zal zeker nodig zijn. Verschillende zaken zullen
zeker hard gemaakt moeten worden.
Op grond van de fingerende algemene subsidieverordening kan
aan een batig saldo geheel of gedeeLtelijke een bestemming
worden gegeven ale reservering voor door het college van
b en w goed te keuren doeleinden.
Conclusie
Reservering in nader overleg met de vereniging analyseren
In principe instemmen met het doel twee buitenbanen.
2. Mede gelet op de te verwachten financieel economische positie van het openbaar lichaam zuidelijke ijsselmeerpolders/
gemeente Almere moet een dergelijke door een vereniging te
verrichten investering niet leiden tot verhoging van de
te verstrekken subsidies.Derhalve dient de vereniging er op
te worden gewezen dat alle lasten volledig voor rekening van
de vereniging zullen komen en blijven.Subsidie *n welke vorm
ook is niet te verwachten.
Deze voorwaarde zal uitdrukkelijke bij een te verlenen toestelmming dienen te worden gesteld.
3. Beschikbaarstellen van de grond.

Op grond van de met de B . I J . P . g e s l o t e n overeenkomst kunnen
w i j ons gedragen a l s u x rreg—arc e i g e n a a r , u i t g e z o n d e r d de
bevoegdheid t o t :
a. het vervreemden X3ucxm±Dik»±xx*a.ixgiia>m onder welke t i t e l dok;
b. het bezwaren van offcestigenvan zakelijke rechten ten laite
of ten nutte van de overgedragen werken en inrichtingen.
De B.IJ.P. zal due uitdrukkelijk om toestemming dienen te woiden
gevraagd alvorens een definitieve toestemming kan worden verleend.
Op grond van deze bepaling zijn diverse mogelijkheden:
1. De R.IJ.P. danwel het O.L.Z.IJ.P. met elkaars instemming
verlenen de vereniging toestemming onder voorwaarden en
met de nodige waarborgen- zeer praktische oplossing.
2. De eigenaresse - B.IJ.P. danwel het o.l.zij.p met elkandeis
instemming stellen de benodigde grong-'besehikbaar op erfpscht
^-*

w

-f

voor vefvolg mlegvel geuruiken

- 2 uitvoeren
door/voor;
Indien het o.l.z.ij.p. de erfpacht procedure acfx behandelA- dan
loopt de procedure via de adviesraad met daarna goedkeuring
door de± minister.
4. Mocht tot toestemming worden besloten dan heeft de door de
vereniging aangegeven lokatie tot gevolg dii overleg met de ander^
gebruiker t.w. de Hockeyvereniging noodzakelijk/wenselijk is.
Het lijkt daarom gewenst vooralsnog niet definitief uit te gaan
van de aangegeven lokatie.Verschuiving moet nog mogelijk blijven.
5» Tegen de uitbreiding van het aantal tennisbanen met twee bestaan vanuit de invalshoek sport geen bezwaren.Het draagvlak hierjroor
is zeker aan_wezig.Denk hierbij tevens aan opvoering van het inwoierv
tal van Almere Haven.
De aangegeven lokatie tast de filosofle van het sportpark niet aan.
Het sportpark De Marken is opgenomen in het artikel 11 plan
Sportvelden OOst.Dit plan ,thans in ambtelijke voorbereiding,verz£t
zich niet hiertegen.

Onlangs zijn (cijfermatig) de jaarrakeningen over 1978,79 en 80
van de L.T.V. opgemaakt op de ca financife'n, zodat er inzicht bestaat in de financiele positie van de vereniging per 31-12-1980.
Hieruit blijkt geen reserve van f. 80.000,-, tenzij het bestuur
van de vereniging van mening is dat subsidievoorschotten die het
nadelig saldo overtreffenals bestaedbare reserve kan worden aangemerkt.( zie hierna onder subsidieafrekening)
Volgens de balans per 31-12-1980 blijkt er uitsluitend een reserve te zijn van f, 20.750,-. Dit is het van de leden antvangen bedrag voor de blaashal.
De deposito's per 31-12-1980 ad f. 153.000,- zijn gevormd uit:
a meer subsidie dan de nadelige slajdi
f. 45.000,b nog te betalen nota's voor huur binnen en
buitenbanen
- 105.000,c extra bijdrage van de leden (blaashal)
- 20.750,5ubsidieafrekening
.
Het is nog prematuur hierop in dit kader uitvoering in te gaan.
De jaarrekening zoals die is opgemaakt(en op enkele punten gecorrig erd) moet nog met de verening uorden doorgpsproken.
Uw college zal hierover een afzonderlijk voorstel ontvangeny
Het is echter noodzakelijk dat uw college uitapreekt dat een afrekening in principe hiet tot een overschot kan leiden. Dit kan
door het subsidiepercentage ( vastgesteidop max.8Q/S ) aan te
passen danwel te bepalen dat het teveel ontvangen bedrag moet
worden aangewend voor het reguliere subsidie in de komends jaren.
Bij de afrekening vanhet subsidie en de beoordeling van het nu
voor ons liggende verzoek ware wel in og.-nschouw te nemen da mate
waarin het subdiej. wordt (is) belnvloed door zelfwarkzaamheid.
Ik stel u voor op basis van het vorrnstaande op korte termijn
met de L.T.V. in overleg te treden.
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jnderwerp balansen 1978, 1979 en 1980 van de L.T.V.

steller: A.A.S. Boelijn

aanwezig de heer J. Nienhuis (L.T.V.), de heer
T. van Zuidam (c.o.a. FE) en A.A.S. Boelijn
(sport en recreatie)
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adj •secretaris:

Almere,
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uitvoeren
door/voor

10 februari 1982

conclusies:
BliIansHr97Bl
Het bedrag ad. /. 15.600,—, zynde verschuldigd aan het huren van
banen wintertennis is niet daadwerkelijk verschuldigd. Hierdoor
komt het eigen vermogen over het jaar 1978 op /. 19.708,75*
Dit bedrag is uit te spitsen in /. 5«310,— te activeren voorschot
op de subsidie en /. 14.398,75 alswerkelijk geboekt resultaat over
1978.
Balans 1979=
De voorraad kantine ad. /. 3.400,— wordt als kruispost opgenomen.
Mede hierdoor toont het boekjaar 1979 een nadelig saldo ad.
/. 44.478,68.
Balans 1980:
Bij de post te betalen huur buitenbanen is ten onrechte een bedrag
ad. /. 4.000,— afgetrokken. Echter de tennisvereniging zegt dat heb
opgenomen bedrag ad. /. 21.000,— toereikend is.
De investering in de typemachine wordt geactiveerd.
Het resultaat per 31-12-'80 is een nadelig saldo ad. /. 24.541,71»
zijnde: voordelig saldo 1978 /. 14.398,75
nadelig saldo 1979
" 44.478,68-/voordelig saldo 1980 "
5.538,22
resultaat
-/- /. 24.541,71
subsidie voorschotten: 1978 /. 5-310,—
1979 " 60.918,—
1980 " 22.302,— (80% ace. kosten)
/ 88.530,—
Hierdoor komt het eigen vermogen per 31-12-80 op /. 88.530,— minus
/. 24.541,71 = /. 63.988,29, met inbegrip van de subsidie-voorschotten
De tennisvereniging kan zich verenigen met hetgeen ter tafel is gebracht,

DAC-A

datum:

[2 mum '.332

parafering

SUCGESTIE:

SI. * . ^

B 019

Een a n a l y s e van de b a l a n s s i t u a t i e per 31 december 1980 z i e t er a l s v o l g t
uit.
Bezittingen.
Deposi to ' s
Liq . middelen
Debiteuren
Te v e r r e k e n e n v o o r s c h o t
Vastgelegde middelen
(kantine)

f 153.000,—
f 11.400,—
f
800,—
f 22.300,—
f
22.400,—
f 209.900,—

Schulden,
Te b e t a l e n h u u r 79
Te b e t a l e n huur 80
Te b e t a l e n h u u r 80 ( b u i t e n )
Diversen

f
f
f
f

positief verschil
/ 84.700,—

58.000,—
27.900,—
21.000,18.300,—

f 125. 200,--^
Het bedrag ad f 84.700,— bestaat uit:
a. extra contributies

b. meer subsidie dan het
nadelig saldo

Saldi

jaarrekeningen

1978.- b a t i g
14.398,75
1979: n a d e l i g 44.478,68
1980.- b a t i g
5.538,22

f

20.700,_ _ /

/

64.000,—

T

84.700,--

( s t a a t t e g e n o v e r de
i n v e s t e r i n g t . b . v . de
kantine )

max. m o g e l i j k
subsidie

subsidie
voorschot

definitief
subsidie

3.071,21
55.096,59
52.011,37

5.310,— nihil
6 0 . 9 1 8 , — . 44.478,68
22.302,--* nihil

terug te
betalen
5.310,—
16.439,32
22.302,—

i4_.0JJ_,32
* in 1981 i s over h e t j a a r 1980 nog eens f 3 5 . 0 6 0 , — aan v o o r s c h o t
uitgekeerd.
Na de v e r r e k e n i n g ad f 44.051,32 r e s t e e r t een eigen vermogen v a n ;
a. f 2 0 . 7 0 0 , — e x t r a c o n t r i b u t i e s
b . f I_9_;900,-_- b a t i g e s a l d i 1978 en 1980
/ 4 0 . 6 0 0 , — daar tegenover een v a s t a c t i e f ad f 2 2 . 4 0 0 , — .
v.
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Aanleg twee ver. tennisbanen
D e h e e r H#

Holthaus,voorzitter

y

DAC-B

steller: H. van Renen
a f d e l i n g / j r a n r a x : S & R «r\6

H. van Renen, Sport en Recreatie o.l.ZJIJ.P. paraaf

chef:

medeparaaf;
adj -secre taris:

afwezig
Almere,

lU

uitvoeren
door/voor

10 02 1982

conclusies:

Overeenkomstig eerder gemaakte afspraken wordt omtrent nieuwe zakea
eerst overleg gepleegd ten einde te trachten zo veel mogelijk vanuit een zelfde vertrekpunt te redeneren.
Probleemstellingj
De lawn tennisvereniging Almere wil graag alles in het werk stellejn
om nog dit jaar (tennis seizoen) de twee nieuwe bane«n speelklaar
te hebben.fiuwordt de realisering van deze twee banen volledig
gekoppeld aan de vaststelling van de hoogte van de eigen reserves.
Gelet op de daarmee gemeeide tijd komt de daadwerkelijke realisering
in gevaar. De aannemer moet voor 20 februari a.s. weten waar hij aan
toe is.
De voorzitter spreekt nadrukkelijk uit daxt het bestuur van de
vereniging streeft naar het bereiken van een overeenstemming m.b.t.
de hoogte van de reserves.Ook al zou de vereniging geen twee baner
willen dannoch zou er overeenstemming bereikt moeten worden.
Bovendien is ook het bestuur van de vereniging er alles aan gelegdn
deze zaak tesamen met de lokale overheid tot een bevredigend eindi
te brengen. Er steekt niets achter.Graag openheid.
Het verzoek is nu of binnen het o.l.Z.ij.p. bewerktstelligt kan
worden dat op korte termijn de vereniging een zodanig duidelijkhe^d
heeft dat zij« kan besluiten tot het verlenen van een opdracht.
DAC-A datum:

parafering

SUGGESTIE:
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Achteraf kan de administratieve x x k u afhandeling plaatsvinden.
De vereniging is bereid om hiervoor op korte termijn de nodige
inspanning te leveren.
Afspraak:
1. Weensdag,10021982,wordt deze zaak bij de betrokken wethouders
aangekaart.Gevraagd zal worden of het o.l.Z.IJ.P. bereid en
in staat is 09 op korte termijn de benodigde duidelijkheid
te versohaffen.
2. Getracht zal worden om het toegezegde gesprek op dinsdag avond
te laten plaatsvinden. Mocht dat niet lukken dan zo speedig
mogelijk.
3. Tesens zal nader bekeken moeten worden op welke wijze de be—
schikbaarstelling van de kaatxatgntK benodigde grond zal plaatsvinden.
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Lawn Tennisvereniging Almere,
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onderwerp

bijlagen

verzonden

Uitbreiding tennisaccommodatie
sportpark "De Marken".

pA
4 . pro 4QQO

agenda

Geacht bestuur,
" Naar aanleiding van uw verzoek om uw financiele reserves te besteden aan
de realisering van twee extra tennisbanen op het sportpark "De Marken"
deelt het dagelijks bestuur van de Zuidelijke IJsselmeerpolders, u het
volgende mede.
Tegen uw verzoek om uitbreiding van het sportpark met twee banen hebben
wij op zich geen overwegende bezwaren. Echter, over het moment van realisering en de financiering, dit laatste in relatie tot de stand en
aanwending van uw reserves, wensen wij nader overleg met u te plegen.
Indien de twee gewenste banen worden aangelegd, dan zullen deze in ieder geval buiten de exploitatie, die basis is voor subsidie-aanvragen
aan het openbaar lichaam van de Zuidelijke IJsselmeerpolders moeten
worden gehouden.

SVG

.•_

marktm
'.
^2W
VKR

brandw.
Q^

^

n

pol. L'S.

In overleg met uw voorzitter hebben wij als datum voor het genoemde
overleg, dinsdag 16 februari 1982, om 20.00 uur in het Stadhuis vastgesteld. ._-

^GD

De stukken die betrekking hebben op dit overleg zullen u zo spoedig
mogelijk worden nagezonden.

Q^.B

RIJP

CVAH
Hoogachtend,
Schoolh.
de landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders,
inspect.
receptie

postadres:
postous 200
130f AE almere

bezoekadres:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere-stad

telefoon:
03240-99911
telex:
40431 zijpal nl

openbaar vervoer: vad-bi
buslijn: 150 en 152 (ams
buslijn: 151 (bussum)
buslijn: 11 (stadsdienst)

openbaar lichaarr ld*
zuidelijke
ijsselmeerpolders J , " - " "
almere
KX^-L.
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Lawn Tennisvereniging Almere,
p/a mevrouw A.M. Nienhuis-van Loenen,
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Uitbreiding tenmsaccommodatie
s p o r t p a r k "De Marken".
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1 9 FEB. 1382
Geacht b e s t u u r ,
Onder verwijzing naar het met u gevoerde overleg d.d. 16 februari 1982,
deelt het dagelijks bestuur van de Zuidelijke IJsselmeerpolders u het
volgende mede.

agenda
/^5v
marktm.,

Wij ondersteunen uw streven om de twee tennisbanen nog voor de aanvang
van dit speelseizoen gebruiksgereed te hebben, opdat zij voor het gehele
seizoen het voile nut afwerpen. Wij kunnen dan ook instemmen met de aanleg van een tweetal tennisbanen, door en voor rekening van uw vereniging
op het sportpark "De Marken". Voor wat betreft de lokatie verwijzen wij u
naar de hierbijgevoegde tekening. U moet er rekening mee houden dat u voor
het ingebruiknemen van de grond een vergoeding verschuldigd zult zijn.
Wij zullen hierover nog met u overleg plegen.
Zodra het sportcomplex in eigendom aan het openbaar lichaam is overgedragen,
zullen wij met u een definitieve regeling treffen over het beschikbaar
stellen van de voor de aanleg benodigde grond aan uw vereniging.
Indien er, ten behoeve van het verkrijgen van subsidiegelden van bijvoorbeeld
de Stichting Nationale sporttotalisator, nadere verklaringen door ons moeten
worden afgegeven, dan vernemen wij dat gaarne van u. Ten einde nu verder een
goede gang van zaken te waarborgen, verzoeken wij u ons op korte termijn van
uw uitgewerkte plannen op de hoogte te stellen.
Ook dient u, zoals reeds aan uw voorzitter is medegedeeld, zo spoedig mogelijk
over te gaan tot het aanvragen van een bouwvergunning voor het plaatsen van het
hekwerk rondom deze banen. Formulieren zijn reeds in uw bezit.

MZW
•
VKR
brandw.
pol. Aln.
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'
j^™
RIJP
G ^g

CVAH
Schoolh.

Voorts delen wij u mede, dat de landmeters van het openbaar lichaam Zuidelijke
inspect.
IJsselmeerpolders op vrijdag 19 februari 1982 om 10.00 uur het terrein zullen
inmeten. Wij verzoeken u er voor zorg te dragen dat een afvaardiging van uw
receptie
vereniging bij deze werkzaamheden aanwezig is. De coordinatie van accommodatieaangelegenheden is in handen van de heer D.J. van de Berg, afdeling sport en
recreatie, tel. 99404.

postadres:

P<Wk4 2 0 °

13utr7*t almere

bezoekadres:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere-stad

telefoon:
03240-99911
telex:
40431 ziipal nl

openbaar vervoer. vad-bu
buslijn: 150 en 152 (amst
buslijn: 151 (bussum)
busliin- 11 (Starisriiensn

dUJ2Ti:sar
ons kenmerk

datum

no. vervolgblad

27587-WZ

18 februari 1982

1

U wordt verzocht omtrent alle verdere accommodatie-aangelegenheden met hem
nader contact op te nemen. In overleg met uw voorzitter hebben wij als datum
voor het volgende overleg, maandag 22 februari 1982, om 20.00 uur in het
Stadhuis vastgesteld. „ ^_
Hoogachtend,
Landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders,

MB

A

zuidelijke ijsselmeerpolders
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bespreking op 18 februari 1982
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in/te Kromgouw 4 te Almere-Haven

^

onderwerp aanleg 2 tennisbanen sportpark "De Marken"

steller:H>

aanwezig he± bestuur van de hockeyvereniging Almere
te weten: de heer E.R. Gremmer, voorzitter; mevrouw
N. Walstra, secretaris, de heer D. Benjamins, lid van
het bestuur,
en de hssr H. van Bpnsn, hoofd afd. sport RTI rsnrpa.t.ip
afwezig

afdeling/lRHQPQRC S+R

van

Renen

paraaf chef: cp
medeparaaf
adj.-secretaris:

JU

uitvoeren
door/voor

Almere, 3 maart 1982

conclusies:
H. van Renen licht het bestuur van de hockeyvereniging in omtrent
de aanleg van een tweetal tennisbanen door en voor rekening van
de L.T.V. Almere op het sportpark "De Marken". Gewezen wordt op
de korte tijd van voorbereiding voor zowel de betrokken vereniging
als de lokale overheid.
Het college heeft uitgesproken, dat by de verdere ontwikkeling de
hockeyvereniging nauwgezet dient te worden gelnformeerd/betrokken.
Ook met de hockeyvereniging dient verder over het eindplaatje te
worden overlegd.
De hockeyvereniging zegt met de' huidige schikking niet erg gelukkfig
te zijn. Het bestuur voorziet een sterke groei van het ledental.
Bovendien neemt ook de kwaliteit toe, hetgeen betekent dat de
eisen die aan een accommodatie mogen worden gesteld eveneens
omhoog gaan.
Het bestuur zegt zich eerst in de nieuwe situatie te moeten inlev=n
Het bestuur is zeer verrast. Het gevoel is aanwezig dat de hockey
club, ondanks de steeds correcte wijze van optreden, achtergesteld
wordt. Derhalve verlangt zy een zoveel mogelijk schriftelijke af—
doening van zaken en hecht aan een goed en correct overleg.
2. Accommodatie t.b.v. de hockeysport.
Uitgesproken wordt, dat gezamenlijk gewerkt zal worden aan het
vervaardigen van een eindplaatje van het hockeygedeelte van het
sportpark "De Marken", waarby rekening dient te worden gehouden
met: 2.1 oefenveld/oefenstrook;
2.2 verlichting;
2.3 hoofdveld/byveId/miniveld;
2.4 ballenvangers;
2.5 kwaliteit van de velden;
2.6 kunstgrasveld?: - in beschouwing betrekken;
— becijferen;
DAC-A

1 6 NAARI

datum:

SUGGESTIE:
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W

parafering
CKOORD

BESPREKEN
II

IV

V

B 019

-22.7 het opensportpark: - vernielingen;
2.8 bergingen t.b.v. materiaal, b.v. doelen, kalkwagens.
3. Vernielingen.
3.1 doelen: - herhaaldelijk doorgegeven;
— afbreken haakjes;
— is dit nu zoveel moeite?
3.2 ruiten: - diverse malen ingegooid;
— vervanging door"hout'.'
3.3 douches: - bevriezing/ruiten ingegooid;
- douchekranen stuk;
- ± f, 1.000,— schade.
Afspraak: kopie van de rekeningen doen toekomen aan het hoofd
van de afdeling sport en recreatie.
Hij zal bezien of er mogelijkheden zijn.
4. Kwaliteit sportvelden.
4.1 de kwaliteit van de sportvelden laat veel te wensen over.
Stand van aken zal worden opgevraagd; hockey heeft zeer
speciale eisen.
4.2 bespelingsnorm.
•
Er zal informatie worden ingewonnen omtrent de bespelingsfrequentie van de lokale sportvelden en de algemene
bespelingsnorm.
4.3 maai-, onderhoudsprogramma.
Hieromtrent zal zoveel mogelyk duidelijkheid worden betracht.
De heer D.J. v.d. Berg (sectie accommodatie van de afd. S+R)
is het aanspreekpunt/coordinatiepunt voor de lokale sport.
5. Hockeyvereniging Almere.
5.1 elftallen: - heren : 2
- dames: 2

- mini/jeugd: 5
5.2 verwachte groei 1982: - groei naar 11 e l f t a l l e n .
6. Plattegrond.
6.1 De
afdeling sport en recreatie zal op korte termyn
(e'e'n week) zorgen voor een aantal plattegronden van het
sportpark "De Marken" - Hockey, opdat de vereniging haar
^k
eigen ideeen kan aangeven.
Na + J weken zal een vervolg afspraak worden gemaakt.
Initiatief: afdeling sport en recreatie.
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Uitbreiding tennisaccommodatie
sportpark "De Marken".
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Geachte directeur,

.

agenda

Het bestuur van de Lawn Tennisvereniging Almere (LTV) heeft ons verzocht
om de tennisaccommodatie op het sportpark "De Marken" te Almere-Haven te
mogen uitbreiden met 2 buitenbanen.
°
Het bestuur van voornoemde vereniging heeft daarbij te kennen gegeven voor
eigen rekening deze uitbreiding te willen realiseren, terwijl ook de exploitatie van de twee banen geheel voor rekening van de vereniging blijft.
Wij hebben ons terstond positief opgesteld ten aanzien van dit initiatief
van de tennisvereniging.
In dit verband hebben wij de vereniging alle mede&
6
,
.
. T
,
w e r k m g gegeven, om nog voor de aanvang van het nieuwe tennisseizoen de
bovenbedoelde banen gebruiksgereed te hebben.
&

&
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marktm.,
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,
,
brandw.
, .,
pol. Aln.

Voorbereidende werkzaamheden, zoals het inmeten van het terrein, overleg met
de nutsbedrijven e.d., hebben inmiddels plaatsgevonden. Kortheidshalve mogen
pol. L'fl.
wij u verwijzen naar onze briefwisseling - zie bijlagen - met het bestuur van
de Lawn Tennisvereniging Almere.
DGD
In het periodieke overleg welzijnsaangelegenheden tussen uw heer ir. J.C. de
Koning en de heer P. v.d. Vlis, lid van ons dagelijks adviescollege is de
•
_ •__
onderhavige kwestie aan de orde geweest en is mededeling gedaan van onze
bereidheid tot medewerking aan de uitbreiding van het tenniscomplex met twee
banen. Ten overvloede maken wij hierbij ook schriftelijk melding van de werk- CVAU
'
zaamheden.
Schoolh.
Hoogachtend,
in spe c t.
___
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De Landdrost van het openbaar lichaam
"Zuidelijke IJsselmeerpolders"
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Blijkens uw bovenvermelde brief hebt u de Lawn Tennisvereniging (L.T.V.)
desgevraagd alle medewerking gegeven om de tennisaccommodatie op het
sportpark "De Marken" te mogen uitbreiden met 2 buitenbanen.

D.A.C.:

Naar ik heb vernomen is enkele weken geleden de uitvoering ter hand
genomen, waarbij ook kabels en leidingen zijn omgelegd. Voorts is een
telefoonleiding beschadigd.
Bij brief van 24 juli 1981, kenmerk 17802- SVG, deelde u mede in te
stemmen met de overdracht in beheer en onderhoud van voornoemd sportpark per 1 augustus 1981, dat met ingang van die datum ook feitelijk
door het Openbaar Lichaam is overgenomen.
In punt 2 van de nog niet ondertekend terugontvangen overdrachtsakte
staat vermeld, dat zowel het Openbaar Lichaam als de Rijksdienst zonder
toestemming van de andere partij niet zal overgaan tot wijziging van de
bestemming van de overgedragen werken en inrichtingen.
Het verzoek van de L.T.V. is op 24 februari 1982 ook aan de orde geweest in het periodieke overleg tussen het lid van het dagelijks adviescollege, de heer P.van der Vlis, en ir. J.C. de Koning.
Afgesproken werd, dat de Rijksdienst de uitbreidingsplannen van het
Openbaar Lichaam zou ontvangen, waarna toetsing zou plaatsvinden, onder
meer op de aanwezigheid van kabels en leidingen.
Daarna zou de Rijksdienst het Openbaar Lichaam schriftelijk zijn
otemdpuwe we fJedelen,

1 8 ME

SUG6ESTIE:

\

l)Wijziging van de best imming is niet aan de orde, derhalve is er geen grond
voor t o e t s i n g door de RIJP,
2)Zijp i s ( i n kader van beheer en onderhoud) verantwoordelijk voor punten a. t/m d.
, g)Rijp berichten conforn I en 2 en daarmee "hoofdstuk"
(en heeft dit geregeld
s
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n
.
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met de LTV,
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postbus 6 0 0
8 2 0 0 AP lelystad
smedinghuis
zuiderwagenplein 2
tel. ( 0 3 2 0 0 ) 9 9111
telex 40115

bereikbaar met buslijn 143
(halte stadskantoor)
en de buslijnen 144, 146. 154 en 157
(halte noorderwagenplein)

behoort bij

A c

17457>

3

m e i

1982

bladnummer: o

Gelet op het vorenstaande voelt de Rijksdienst zich in geen enkel
opzicht aansprakelijk voor:
a. de uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden;
b. de schaden welke zijn voortgevloeid of nog zullen voortvloeien uit
deze werkzaamheden;
c. de kosten verbonden aan herstel en omlegging van kabels en leidingen;
d. het ongerief, dat aan andere gebruikers van het sportpark wordt berokkend.
Voor de goede orde wordt opgemerkt, dat de toegezegde tekeningen nog
niet van u zijn ontvangen.
Ik zal het op prijs stellen indien deze thans zo spoedig mogelijk naar
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders worden gezonden, in verband
met de vorengenoemde toetsing.

DE DIRECTEUR VAN DEPRIJ)<SJ^ENST

VOOR DE IJSSELMEE)RPOfc©ERS

Hoof. Dr. FTfl. A. van Duln
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Geachte heer,

9 JUN11982

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief deelt het dagelijks bestuur
van de Zuidelijke IJsselmeerpolders u het volgende mede.
Met enige verwondering hebben wij kennisgenomen van uw brief, omdat u
naar onze mening voldoende bent geinformeerd over de uitbreiding van de
tennisaccommodatie op het sportpark "De Marken" door middel van onze
brief van 3 maart 1982.
Het bestuur van het openbaar lichaam weet zich geheel verantwoordelijk
voor het beheer en onderhoud van bovenbedoeld sportpark. Conform de bepalingen van de door u aangehaalde overdrachtsakte hebben wij dan ook toestemming gegeven voor de aanleg van een tennisbaan. Dit is geheel in overeenstemming met de besturing sportdoeleinden van de overgedragen werken en
inrichtingen. Ons inziens is punt 2 van deze overdrachtsakte niet van
toepassing.
Op ambtelijk niveau heeft aan de hand van tekeningen overleg plaatsgevonden
over de aanwezigheid van kabels en leidingen. Aan de afspraken met uw heer
J.C. de Koning gemaakt,is dus voldaan.
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Het moet ons van het hart, dat wij uw reactie in deze dan ook niet kunnen
plaatsen.
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Aan de landdrost van het openbaar Lichaam
Z.IJ.P.,
de heer H. Lammers,
Raadhuls,
Almere.-
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betr.: verharding om de banen van het tenniscomplex
Het betrekking tot het bovengenoemde deel ik u het
volgende mede.
Het terrein rondom de drie terinl svakken bestaat voor
een klein deel uit zand. Al bij zwakke wind waait dit
zand op de banen en vormengt zich met het gravel. Daar
het een open sportcomplex is, komt er ook zand op de
banen ten gevolge van honden, konijnen, katten etc.,
die in het naastgelegenzand graven.
Het bovengestelde levert grote onderhoudstechnische
problemen op voor de L.T.V.-Almere. Konstant moet het
zand van de banen worden verwijderd, waardoor er ook
telkens gravel mee wordt verwijderd. Het grootste probleem
is echter de toplaag van de banen, die door het zand dat
over de totale banen heen verspreid wordt, te zacht wordt.
Door deze zachte toplaag is geen goed tennlsspel mogelijk.
De R.IJ.P. is hiervan meerdere malen in kennisgesteld,
in haar schrijven van 16 januari 1981 stelt de R.IJ.P.
voor dat ze langs de banen verharding in de vorm van
gras willen aanleggen.
Dit lost het probleem echter niet op en verhoogt alleen
de onderhoudskosten.
Daar blnnenkort het sportcomplex in handen van het openbaar
lichaam Z.Ij.P. zal overgaan, vraag ik u te onderzoeken
of de mogelijkheid aanwezig is dat uw dienst, al dan niet
in samenwerking met de R.IJ.P., bestrating kan aanbrengen.
Verharding langs de banen lost niet alleen ons probleem op,
maar geeft het complex een nog openener karakter. Er zal
ook naast de banen gewandeld kunnen worden.
Wij zien uw berlchten gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet.
Hoogachtend,
LTV-Almere

\.M. -"RTenhuisSekretaresse
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lawn tennisvereniging a/mere
park: sportpark de marken
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Geachte heer Lammers,
Zoals bekend heeft de L.T.V.-Almere de beschikking over
prima tennisbanen. Om deze banen op een goed bespeelbaar
niveau te krijgen en te houden, moet men deze banen veelvuldig bespuiten.
Om dit door vrijwilligers te kunnen laten doen, heeft de
L.T.V.-Almere in maart 1981 een automatische sproei-installatie
laten aanleggen. Deze installatie sproeit leidingwater op de
tennisbanen. Aangezien we hierbij hoogwaardig, duur water
moeten gebruiken, hebben we met de firma die de sproeiinstallatie heeft aangelegd, afgesproken dat gezocht gaat worden
naar een andere manier om aan "spuitwater" te komen.
Omdat oppervlakte water slechtsop grote afstand aanwezig is,
blijft alleen het slaan van een bron over om in een goedkopere
behoefte van water van de L.T.V. te voorzien.
Van de direktie "Zuiderzeewerken" van Rijkswaterstaat hebben
wij vernomen dat voor het slaan.,van een bron, zoals wij die
nodig hebben (kapaciteit is 6 m per uur), geen vergunning
nodig is.
Hierbij willen wij u, als beheerder van de grond, verzoeken
ons toestemming te geven tot het slaan van een bron tot 20
meter diepte, zoals staat aangegeven op bijgesloten bijlage.

7>

Gaarne ontvangen wij voor 20 maart a.s. antwoord van u, zodat
bij de aanvang van het nieuwe tennisseizoen (1 april a.s.)
de installatie in gebruik kan worden genomen.
Uw berichten met belangstelling tegemoetziende, verblijven wij,
hoogachtend,
:J.T. V-- Almere

,M. Nienhuis-v.Loenen
sekretaresse

Bijl.

sekretariaat:
rozen werf 71

1355 A E almere
tel. 03240 -10791
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Dit systeem van het putboren met een
vergrote grindmantel is het resultaat
van een jarenlange doorgezette studie.
Deze grindmantelwelput staat in kwaliteit en bedrijfszekerheid boven alles
wat op dit gebied tot op heden verwezenlijkt werd.
CW>rdat hij metspeciaal daarvoorontworpen machines geboord wordt, is hij
zeer voordelig in prijs.

tfonderwaterpomp

VAN D E N BRAND BV
beregeningstechniek
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De vergrote grindmantel, bestaande uit de hiervoor uitgezochte
kiezel waarborgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een grote toestroomoppervlakte.
Een geringe toestroomweersfand.
Een kleine toestroomsnelheid.
Een minder grote afzuiging.
Een kleiner krachtverbruik.
Een grotere hoeveelheid zandvrij water.
—• i • •

~ 7
V.

Op het zandvrij water geven van de put wordt een
schriftelijke garantie van 10 jaar gegeven.
•••••yf::^'^^--^y
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De grindmantelwelputten kunnen aan iedere gewenste
capaciteit aangepast worden. De putten worden in de
volgende diameters geleverd: 4" - 6" - 8" - 1 0 " - 12" - 16".
Grotere diameters op aanvraag.
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Mijne

heren,

Hierbij geven wij opdracht tot het verleggen
van leidingen op ons tenniscomplex gelegen op
het sportpark De Marken in Almere Haven.
E.e.a. zal geschieden voor rekening van de L.T.V.Almere. Zowel de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (7
als he-t- Op^nhaai" Lichaam Z.I-7.°. gaar. hiermede akkocrd. (•
*

In het vertrouwen dat dit op korte termijn kan worden
gerealiseerd, verblijven wij,

hoogachtend,
L.T.V.-Almere

\ k u iv ^ u

v?

Ar^L/^N\e.nftuis-v. LoenehN
sek^retaYesse

sekretanaat
rozenwert 71

1355 AE almere
tel 03240
10791
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lawn tenuis* ••><• aging almere
park: sportpark de marken
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Kopie: RIJP
ZIJP

LAWN-TENNISVERENIGING itelefoon:
ALMERE

I

03240.12359

AAAA„C
postgiro: 4444116

GAMOG
R. Feithlaan 136,
Harderwijk
t.a.v. de heer Feber,
almere,

28

februari 1982

Geachte heer Feber,
Hierbij geven wij u opdracht tot het verleggen
van leidingen op ons tenniscomplex gelegen op
het sportpark De Marken in Almere Haven.
E.e.a. zal geschieden voor rekening van de L.T.V.Almere. Zowel de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
als het Openbaar Lichaam Z.IJ.P. gaan hiermede akkoord.
In het vertrouwen dat dit op korte termijn kan worden
gerealiseerd, verblijven wij,

hoogachtend,
L.T.V.-Almere

f\ ML..
A.M.jNienhuis-v.Loenen
spkretaresse

Bill,

sekretariaat:
rozen werf 71

1355AE almere
tel. 03240 -10791
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Via:IZ/bureau postzaken c . a . . ^
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N. van Schuik

Ter kennisneming en parafering,
daarna terug
Ter uitvoering
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Brandw.

Poll t i e

Onder mededeling van:

Met verwijzing naar bygaande brief van de L.T.V., verzoek ik u om advies
inzike het slaan van een bron tot 20 meter diepte, zo:ls staat aangegeven op byg;.ande stukken.
Gaarne uw medewerking aan verzoek van L.T.V. dat deze vereniging voor
20 maart a.s. uitsluitsel krygt.
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LAWN-TENNISVERENBING
ALMERE j

03240.
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4444116
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Mijne heren,
Bijgaand gelieve u aan te treffen een gewijzigde
tekening betreffende de plaats van onze bron.
Tevens bestigen wij hierbij ons telefonisch gesprek,
waarin overeengekomen dat de hockeyvelden in hun
oude staat weer zullen worden opgeleverd, e.e.a.
is kontraktueel vastgelegd met de firma Reimert.
Imiddels verblijven wij,

met vriendelijke groeten,
L.T.V.-Almere

Angelita Nienhuis
sekretaresse

Bijl.: situatie tekening

sekretariaat:
rozenwerf 71

1355AE
almere
tel. 03240- 10791

1882

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TEKENING>
<ONDERDEEL>Tennisbanen te Almere</ONDERDEEL>
<SCHAAL>1:500</SCHAAL>
<FORMAAT>43x30 cm</FORMAAT>
<DATUM>19810312</DATUM>
<GEWIJZIGD1>19820303</GEWIJZIGD1>
<GEWIJZIGD2/>
<GEWIJZIGD3/>
<GEWIJZIGD4/>
<GEWIJZIGD5/>
<TEKENAAR>T.K.</TEKENAAR>
<BLADNR/>
<OPMERKINGEN/>
</TEKENING>
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Brandw.

Politie

Onder mededeling van: - e p ^ ^ S g i F a d v i e s d . d . 2 3 - 3 - 1 9 8 2 i n z a k e h e t s l a a n van een
b r o n " t o T " 2 0 - m e t e F d i e p t e - 1 . bTv". d"e~LT¥~Almere T n heT g e E l e d - HT - te - A~LmeTe-Kav"er

Inzake het verlenen van een vergunning voor het slaan van een bron t.b.v.
beregening van de tennisvelden, dienen onderstaande aspecten in beschouwing
te uorden genomen :
W L De bron wordt ingeslagen tot 20 m diepte, uaardoor water wordt gewonnen
uit het waterdragend, pleistoceen zandpakket.
- Dit water is overwegend zoet: da concentratie CL - bedraagt min 10 mg tot
max 100 mg per liter. Hierdoor is het water zeer geschikt voor het beoogde
doel. Deze zoutconcentratie zal in de toekomst niet toenemen.
- De concentratie Fe 2 + bedraagt 2,9 mg per liter; deze concentratie kan
op de baan en de aanwezige banken, valdafscheidingen, lijnen, netten e.d.
op den duur een lichte bruine aanslag veroorzaken.
Deze aanslag heeft geen directe nadelige invloed op de kwaliteit van de
gravelbanen.
-

E e n v e r g u n n i n g v o o r het s l a a n v a n d e b r o n i s v a n w e g e de d i r e c t i e ZZW
n o o d z a k e l i j k , w e l d i e n t d e z e op d e h o o g t e w o r d e n gebracht.._•

niet

- De beoogde bron zal max 6 m 3 water per dag ontrekken aan het diepe
grondwater. Een varandering in de grondwaterspiegel zal derhalve niet
optreden.
- Het stijgvermogen van het aangeboorde diepe grondwater is echter zodanig
dat water tot enkele decimeters boven het maaiveld opgestuwd kan worden.
- De bron dient derhalve te worden voorzien van een afsluiter , opdat een ' ~T
A
spontane continue toevloed van water voorkomen kan worden. In de vergunning
welke wordt verstrekt vanwege het openbaar lichaam dient een voorwaarde
van dergelijke strekking te worden opgenomen.
- Tegen situering in de beplanting bestaat geen bezwaar.
- Tot een diepte van 100 m. - maaiveld zijn geen gesloten (leem) lagen die
invloed hebben op de grondwaterstand.
- Bij de situering in de beplanting moet wel rekening worden gehouden met de
leidingen die direkt ten noorden van de parkeerplaats liggen (zie bijlage).
- Voor verlening van een vergunning door het openbaar lichaam is het noodzaak
dat de LTV technische gegevens inzake de bron overlegd.
N • B.

,.___

De volgende instanties zijn geraadpleegd bij de tot standkoming van dit advies:
- Rijksdienst voor de IDsselmeerpolders (dhr. Bouwman - Wetenschappelijke
afdeling)
- Zuiderze,ewerken

(dhr. Visser)

- Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (dhr. Retter).
- Fa. van de Brand - beregeningstechniek (dhr. 3. de Vries)
Datum:
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tennisaccomodatie op het sportpark "De Marken" in de "Oostelijke Groene Uig"
te Almere-Haven. v
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1 0 maart 1982 is een verzoek om advies vanuit de directie Welzijn aan
rectie SVG door de afdeling Beheer , Bureau Beheer beplantingen van sectie
gemeentewerken in behandeling genomen. Het betrof een advies in eerste instantie
per brief aangevraagd door de LTV inzake het slaan van een bron tot 20 m diepte
nabij de tennisaccomodatie op het sportpark "De Marken" in de "Oostelijke
Groene Wig^te Almere-Haven. De LTV zou voor 20 maart 1982 uitsluitsel krijgen.

Op dinsdag 16 maart is echter geconstateerd dat de Fa. van den Brand BV beregeningstechniek te Bosschenhoofd, die het werk al op voorhand door de LTV
was gegund, met de uitvoering van hat werk was aangevangen.
Hoewel het ambtelijk advies positief is lijkt het mij een juiste gang van
zaken de LTV te wijzen op de laakbare handelwijze , met name om herhaling van
deze gang van zaken te voorkomen. De beplanting die om de bron te slaan is
verwijderd, dient totdat hergebruik mogelijk is zolang door de vereniging
opgekuild te worden.
Elzen beplanting
Tevens is onlangs geconstateerd dat de tennisvereniging LJ^T zonder hiertoe een
A r z D e k te richten aan het Openbaar Lichaam ZIJP. verantwoordelijk voor het
ueheer en onderhoud van'genoemde'sportcomplex' met beplantingen, extra beplanting
(elzen),-rdndom de banen heeft aangebracht.
Uit beplantings - en beheerstechnisch oogpunt bestaat hiertegen bezwaar.
Ook de soort keuze in relatie tot de overige beplanting is onjuist.
Derhalve is het noodzaak dat de LTV deze beplanting op korte termijn verwijderd.
Indien de LTV hier niet toe overgaat, wordt de beplanting op kosten van de LTV
door het Openbaar Lichaam verwijderd.

Bureau Beheer Beplantingen

Datum:

2 7. m _ _

l_2

Directeur van
Hoofd centrale afd.
B442

Id.

_c*
__/4_
tv v u B H i i ' ' , ' /'«•
•OB | i
JtlP

openbaar
lichaam s e e r .
• _i «••!
zuidelijke
ijsselmeerpolders adj. s.
almere
iio~"
Bos

AfiCHlEFl
°*w""1

Lawn Tennis Vereniging Almere,
Rozenwerf 71,

-" ? ! -- !

'*^'"'

f

Vlis v.d
AB
/

1355 AE ALMERE

0

;

!

_

_

FE
uw brief van

uw kenmerk

20 februari 1982

ons kenmerk

29413-WZ

onderwerp

bijlagen

S l a a n van e e n w a t e r b r o n

almere, ,

23 maart 1982
verzonden

ten b e -

.

Iz
p_

O £ f » f 4009 .
4a

w

|i

ti

T

wWii

V' A

trt

hoeve van LTV-sportpark
"De Marken".
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Geacht bestuur,
SVG
Bij deze bevestigen wij de ontvangst van uw schrijven d.d. 20 februari 1982
betreffende h e t slaan van een waterbron op h e t sportcomplex "De Marken".
De beantwoording hiervan zal, omdat nog adviezen moeten worden gevraagd,
tot onze spijt extra tijd vergen.
U kunt zo nodig inlichtingen vragen bij de heer D.J. van de Berg, a f d e liirg sport en recreatie, telefoon 03240-99404. Wij hebben gemeend u h i e r ,
IT
van o p de hoogte te moeten stellen.
.
Hoogachtend,
de landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders,
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De landdrost der Zuidelijke IJsselmeer Polders
Raadhuis
ingekomen:
Almere-Haven
ZJJP-ALMERE I

1 7 J U L 1980

Almere. 16 null 1980.

Geachte landdrost,

Cdv^^4 \
^t^-^'V

Al

hiermede willen wij onder uw aandacht brengen de onhoudbare situatie waarin de Almeerse hockeyvereniging zich bevindt.
Vorig jaar September werd onze vereniging opgericht door een
aantal hockey enthousiastelingen uit Almere. De club heeft in
het afgelopen seizoen een groei doorgemaakt van geen naar 60
leden, zonder dat de hockeyvereniging in staat was om aan de
lopende competitie deel te nemen. Het huidige ledenbestand
stelt ons in staat het komende seizoen met 3 elftallen aan de
competitie deel te nemen, en naar wij verwachten spoedig met
meer elftallen, daar het ledenaantal snel verdubbeld zal worden. Echter, met de huidige 60 leden is de hockeyvereniging
niet in staat deze leden het nodige speel-en hockeyplezier te
verschaffen. In een vorig schrijven ter uwer attentie hebben
wij u reeds hierop attent gemaakt. De huidige situatie is
eerder verslechterd dan verbeterd en met het seizoen 80/81
in augustus in het vooruitzicht leek het ons de weg om u in
te lichten over de huidige situatie. AJLle overige contacten
hebben gefaald en onze hoop is nu gevestigd op uw invloedrijke
positie binnen de Almeerse leefgemeenschap. Wij zullen, naast
deze informatieve brief, u op zeer korte termijn een gedetailleerd overzicht aanbieden van een jaar hockey in Almere. Wij
zullen dit persoonlijk doen, waardoor wij u de punten in dit
rapport kunnen toelichten.
Om u nu vast een beeld te schetsen van de huidige situatie en
u reeds in te lichten over hetgeen er leeft in de Almeerse
hockeyvereniging doen wij u hiermede de meest urgente punten
toekomen, die tot een grote onzekerheid bijdragen bij onze
huidige leden en die nieuwe leden zullen afschrikken.
- de hiernavolgende punten -

**iSj»Ho3^

- 2 De hiernavolgende punten wilden wij nu reeds onder uw aandacht brengen:
1 . 3 verenigingen, t.w. de handbal, de korfbal en de hockey
moeten een accomodatie delen,opgezet voor een vereniging.
2 . De tennisvereniging heeft gemeend de bovengenoemde 3
verenigingen van de nutsvoorzieningen af te snijden.
3 . De vorig jaar September aangevraagde contracten, die de
onduidelijkheid in deze situatie gedeeltelijk weg zouden
kunnen nemen, zijn tot op heden nog steeds niet in ons
bezit. Na een informatie onzerzijds naar de datum waarop
deze contracten ons zouden kunnen bereiken werd ons medegedeeld: 26 juli 1980. Ruim 9 maanden zijn nu verstreken.
4 . De verdeelsleutel voor de nutsvoorzieningen, gemaakt onder
leiding van de heer Boelijn van Sport & Recreatie, wordt
niet door de tennisvereniging gerespecteerd, erger noch,
men neemt het heft in eigen handen.
5 . Alle voorgestelde verdeelsleutels aan de handbal- en de
korfbalvereniging, m.b.t. de accomodatie en de inrichting
van het clubhuis, blijken voor de 3 verenigingen onaanvaardbaar.
U kunt zelf constateren dat deze punten van vitaal belang zijn
voor het functioneren van de sportverenigingen in Almere. Het
laten functioneren van sportverenigingen hangt vaak af van een
enthousiast aantal leden, maar de goede samenwerking met de
overheid vormt zeker een stimulans voor een bloeiend sportgebeuren in Almere. Helaas is er op dit moment weinig reden voor
de hockeyvereniging om het seizoen 80/81 met vreugde tegemoet
te zien. Vandaar deze brief aan u en wij hopen dat wij op zeer
-kuiLe termijn u ons uitgebreide rapport: een jaar hockey in
Almere, mogen aanbieden.
Wij danken u nu reeds bij voorbaat voor uw begrip in onze moeilijke situatie en wij zien een persoonlijk onderhoud met u met
hooggespannen verwachtingen tegemoet.
Hoogachtend,
"De Almeerse" hockeyvereniging

E. Gremmer
Z
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Geachte heer Bieze,
soza

Van uw brief met de daarin aangesneden problematiek waarmee uw vereniging
kampt heeft het dagelijks bestuur van de Zuidelijke IJsselmeerpolders
kennisgenomen.

PW

BWT
Het lid van het dagelijks bestuur meer in het bijzonder met sportaangelegenheden belast, Mevrouw van der Woude, heeft in verband hiermede contact
br.'
met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders opgenomen. Hieruit is gebleken, dat een dezer dagen een contract aan uw vereniging zal worden voorgelegd. In dit contract zullen de onderwerpen die thans een bron van erger-P° "
nis vormen, worden geregeld. Wij hopen dat dit afdoende zal gebeuren.
(JGD

Indien dit overhoopt niet het geval mocht zijn, dan is Mevrouw van der
•
Woude gaarne bereid om over de zaken die naar uw mening nog niet bevredigeniRj jp
zijn opgelost nader van gedachten te wisselen. Zij zal dan opnieuw contact
met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders opnemen. U kunt telefonisch eey om
afspraak maken met haar secretaresse die bereikbaar is onder nummer 10194,
mspec.
toestel 313.
r.ens.
Los hiervan zal zij u gaarne in de gelegenheid stellen het door u aangekond
PTT
de rapport "Een jaar hockey in Almere" aan te bieden.
Hoogachtend,
de landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders,

hoofd
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bezoekadres: raadhuis, kerkstraat 98-100, almere, telefoon 03240-10194
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verz.:
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Naar aanleiding van uw bovenvermeld schrijven deel ik u het volgende
mee.
a. U spreekt van vanbeleid van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (R.IJ.P.). Dit verbaast mij omdat de R.IJ.P. op 26 juli 1979,
voor de aanvang van het gebruik van de onderhavige accommodatie,
de besturen van de korfbal- en handbalvereniging op de problematiek van de gebouwde accommodaties heeft gewezen. Daarbij is afgesproken dat de twee verenigingen onderling, in overleg met de toen
— in oprichting zijnde hockeyvereniging, alsmede gezamenlijk met de
L.T.V., een regeling zouden treffen m.b.t. het gebruik van de aanwezige nutsvoorzieningen. Uwerzijds is toen geen bezwaar gemaakt
tegen deze afspraak.
Een door de desbetreffende verenigingen te benoemen beheerscommissie zou worden belast met de verdeelsleutel voor de kosten i.v.m.
de nutsvoorzieningen.
Overigens merk ik op dat deze ingebruikgeving van de accommodatie
vooruitlopend op een contract, is gedaan om u zo snel mogelijk in de
gelegenheid te stellen uw verenigingsactiviteiten te laten uitoefenen.
b. Deze regeling, te weten het medegebruik van de onderhavige accommodatie door meerdere verenigingen, is getroffen omdat naar mijn mening
het gebruik van de accommodatie door slechts een vereniging met een
beperkt aantal leden een te extensief ruimtegebruik betekent in een
situatie waarin voor andere verenigingen geen alternatief voorhanden
was.
c. Het gemeenschappelijk gebruik van de nutsvoorzieningen vraagt om een
financiele regeling tussen de gebruikers onderling. Juist uit kostenbesparend oogpunt is gekozen voor dit gemeenschappelijke gebruik.
Overigens zijn er in de kantines tussenmeters geplaatst. De R.IJ.P.
heeft niet het voornemen om een verdere tussenbemetering van de nutsvoorzieningen toe te passen.

bankrelalie amrobank nv lelystad rekeninq 45.90.72.005 / postrekening 869847

8-8-'80/ib
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vervolgbladnr. 1

d. De handbal-, korfbal- en hockeyvereniging zullen, zoals is meegedeeld
op 18 oktober 1979, in ieder geval gedurende het seizoen 1980/1981
gemeenschappelijk van de nu aanwezige accommodatie in de oostelijke
Groene Wig gebruik dienen te maken. Het plaatsen van eventuele noodaccommodaties wordt niet overwogen. In de Westelijke Groene Wig te
Almere-Haven is, zoals u bekend is, een kleedaccommodatie voor de
handbal- en korfbalvereniging in voorbereiding. Naar het zich thans
laat aanzien, kan deze voorziening in het seizoen 1981/1982 gereed
komen.
e. Het u reeds eerder toegezegde contract zal u zeer binnenkort worden
toegezonden. Voor de late toezending ervan bied ik mijn verontschuldigingen aan.
Voor nader overleg kunt u zich desgewenst wenden tot de heer H.J. Surink
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Corrosia te Almere-Haven,
telefoon (03240)-11224.
Gaarne wens ik u overigens een goed sportseizoen toe en ik hoop op een
betere samenwerking dan die u in uw brief suggereert.
Een afschrift van deze brief is toegezonden aan de handbalvereniging en
aan de korfbalvereniging, alsmede aan het openbaar lichaam "Zuidelijke
IJsselmeerpolders" in Almere.

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS
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onderwerp aanleg 2 tennisbanen sportpark "De Marken"

steller H. Tan Renen

aanwezig n e t bestuur van de hockeyvereniging Almere
te weten: de heer E.R. Gremmer, voorzitter; meTrouw
N. Walstra, secretaris, de heer D. Benjamins, lid Tan
het bestuur,

ifdeline/:SS¥«S3af S+R
paraaf chef:
medeparaaf:

£.

en de heer ffT van Rfmen, honfri afd, sport en rafflMjAi •
afwezig
adj .-secretaris:

JU

uitvoeren
door/voor

Almere, 3 maart 1982
conclusies:

1. H. Tan Renen licht het bestuur Tan de hockeyvereniging in omtrent
de aanleg van een tweetal tennisbanen door en voor rekening Tan
de L.T.V. Almere op het sportpark "De Marken". Gewezen wordt op
de korte tijd Tan Toorbereiding Toor zowel de betrokken Tereniging
als de lokale OTerheid.
Het college heeft uitgesproken, dat bij de Terdere ontwikkeling de
hockeyvereniging nauwgezet dient te worden gelnformeerd/betrokken
Ook met de hockeyvereniging dient verder over het eindplaatje te
worden overlegd.
De hockeyvereniging zegt met de1 huidige schikking niet erg gelukkig
te zijn, Het bestuur voorziet een sterke groei van het ledental.
Bovendien neemt ook de kwaliteit toe, hetgeen betekent dat de
eisen die aan een accommodatie mogen worden gesteld eveneens
omhoog gaan.
Het bestuur zegt zich eerst in de nieuwe situatie te moeten inlevbn
Het bestuur is zeer verrast. Het gevoel is aanwezig dat de hockeyclub, ondanks de steeds correcte wijze van optreden, achtergesteld
wordt. Derhalve verlangt zy een zoveel mogelyk schriftelfjke afdoening van zaken en hecht aan een goed en correct overleg.
2. Accommodatie t.b.v. de hockeysport.
Uitgesproken wordt, dat gezamenlyk gewerkt zal worden aan het
vervaardigen van een eindplaatje van het hookeygedeelte van het
sportpark "De Marken", waarby rekening dient te worden gehouden
met: 2.1 oefenveld/oefenstrook;
2.2 verlichting;
2.3 hoofdveld/byveId/miniveId;
2.4 ballenvangers;
2.5 kwaliteit van de velden;
2.6 kunstgrasveld?: - in beschouwing betrekken;

- becijferen;
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-22.7 het opensportpark: - vernielingen;
2.8 bergingen t.b.v. materiaal, b.v. doelen, kalkwagens.
3. Vernielingen.
3.1 doelen: - herhaaldelyk doorgegeven;
- afbreken haakjes;
- is dit nu zoveel moeite?
3.2 ruiten: - diverse malen ingegooid;
- vervanging door"hout'J
3.3 douches: - bevriezing/ruiten ingegooid;
- douchekranen stuk;
m
± f* 1.000,— schade.
Afspraak: kopie van de rekeningen doen toekomen aan het hoofd
van de afdeling sport en recreatie.
Hij zal bezien of er mogely'kheden zyn.
4. Kwaliteit sportvelden.
4.1 de kwaliteit van de sportvelden laat veel te wensen over.
Stand van aken zal worden opgevraagd; hockey heeft zeer
speciale eisen.
4.2 bespelingsnorm.
P
Er zal informatie worden ingewonnen omtrent de bespelingsfrequentie van de lokale sportTelden en de algemene
bespelingsnorm.
4.3 maai-. onderhoudsprogramma.
Hieromtrent zal zoTeel mogelijk duidelykheid worden betracht.
De heer D.J. T.d. Berg (sectie accommodatie Tan de afd. S+R)
is het aanspreekpunt/coBrdinatiepunt Toor de lokale sport.
5. Hockeyvereniging Almere.
5.1 elftallen: - heren : 2
- dames: 2
- mini/jeugd: 5
5.2 verwachte groei 1982: - groei naar 11 elftallen.
6. Plattegrond.
6.1 De
afdeling sport en recreatie zal op korte termijn
(e"e*n week) zorgen voor een aantal plattegronden van het
sportpark "De Marken" - Hockey, opdat de vereniging haar
eigen ideeeri kan aangeven.
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Na +_ 3 weken zal een vervolg afspraak worden gemaakt,
Initiatief: afdeling sport en recreatie.
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Aan het bestuur van de'^Lf-lEERSE H.C."
p/a Mevrouw N.Walstra-Akkerman
Noordmarkt 10
1351 GA ALHERE-HAVEN.

S 007/0249A

Amstelveen, 29 maart 1982

Betreft: Opmerkingen wedstrijdaccommodatie
Geacht bestuur,
,
Bij de controle van de wedstrijdformulieren constateerden wij dat t.a.v. uw
accommodatie de navolgende opmerkingen zijn gemaakt.
Betreft wedstrijd
datum
Opmerkingen

ABCOUDE I- ALfiCRE I (heren)
"1 maart 1982
Veld vrijuiel onbespeelbaar door o. s.zand,hobbels,kuilen
en slechte belijning.

Wij vertrouwen dat u van deze opmerkingen goede nota zult nemen en waar nodig
passende maatregelen nemen opdat herhaling wordt voorkomen.
Voor de goede orde wijzen wij u op het gestelde in paragraaf 4 van het bondsreglement veldhockey waarin de "wedstrijdaccommodatie" wordt behandeld.
Speciaal aandacht vragen wij voor regel 4.1.6. waarvan wij de tekst onderstaand weeraeven.
Inmiddels verblijven wij
hoogachtend,
J.E.M. Zeij (hoofd accommodatiesl
4.1.6 . bondsreglement veldhockey:
Ie dere vereniging dient er voor te zorgen, dat tijdig voor het vastgestelde aanva ngstijdstip van een op haar terrein te spelen wedstrijd, een naar het oordeel van
de betrokken scheidsrechter(s) aan de in dit reglement en het spelreglement geno emde eisen beantwoordend speelveid beschikbaar is, alsmede een kleedgelegenheid,
be houdens verkregen dispensatie els bedoeld in artikel 3.3 van het huishoudelijk
re clement van de bond.
dien de vereniging een half uu r na het vastcei *e : de aanvangsti jdstip er niet
r
i
is
speelveid de door de scheidsrechters nodig qeachte
wordt de wedstrijd niet gespeeld, en kan een
>r."i n "'c-n
brenoeti.
r
:',-aan de vereniqing worden ongelecd.
-.-:-.- :?. ' ter. hooaste
net betrokken tear van ce nalatiqe vereniging kunnen 2 wedstrijdpunten in
nde r i r, c wov"der ge brac ht.
worden vastgesteld; hiervan kan
4. De- n niet cesnec'ide wedstrijd zal als regel opnieuw
te- wooden afqeweken. mits dit aeer -r,\ noe.t heeft op promotie of degradatie.
~eqe
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wv.

rel 5 7 5

820808

directie
centr.afd.

Van:_J).-.T.v.d.Perg

g&g

ia:ii/bure-a]j oostzaken c a .
Via:i£/bur
^^CAA^^UD^^A

Aam :

M.v.Staaden

SVG Bffi

Ter kennisneming en parafering,
daarna terug

s

VKR

AB

P0

IZ

Ter uitvoering

FE

PA

SVG

MZW

WZ

Met verzoek om advies

0

Brandw.

Politie

Onder mededeling van:

130782
s.v.p. t.b.v. Hockeyvereniging Almere bestellen:
4 hockeydoelen bij de firma Falco, Postbus 18 767O AA te Vriezenveen
artikelHummer 56.000 a f.1375i= per stel
W stel hockejrdoelnetten artikelnummer 56.500 a 275»= per stel
Afleverings adres: hockey kantine sportvelden complex De Marken.
S.v.p. met spoed afhandelen.

1 %

Datum:

H i a H 13B2

.1981

Directeur van
Hoofd centrale afd.
B442

Art.nr. Omschrijving

Prijs

Per

f 107,80

stuk

»

33'. 100 Thermisch verzinkte papierbak
Bij een afname vanaf
33.101
03
03
03
03
03
03

c

5 stuks minus f 10,
16 stuks minus f 15,

Meerprijs betonvoet
Meerprijs op kleur gemoffeld

f 20,—
stuk
op aanvraag
f 6 0 0 , — stuk
f 6 5 0 , — stuk
f 7 0 0 , — stuk
f 750,—
stuk
f 3 5 0 , — stuk
f 195,—
stuk

020 Handdraaikruis 120x100
021 Handdraaikruis 120x125
022 Handdraaikruis 120x150
023 Handdraaikruis 120x200
024/5 Meerprijs richtingbeperking
026 Zijpaal

Rijwielstandaards, robuust en onderhoudsvrij.
Enkelzijdig
f 1 7 , — per
f 13,50 per
f 11,25 per
f 1 1 , — per

Vanaf 5 plaatsen
Vanaf 20 plaatsen
Vanaf 50 plaatsen
250 plaatsen

A-1 1
plaats
plaats
plaats
plaats

Dubbelzijdig
f 1 5 , — per
f 12,50 per
f 10,-- per
f 9,75 per

A-1 IB
plaats
plaats
plaats
plaats

ALGEMENE CONDITIES:
Prij zen
Kwantumkortingen

Order

Exklusief b.t.w.
Orders vanaf f 5.000,— minus 3%
Orders vanaf f 15.000,-- minus 5%
Orders vanaf f 50.000,— minus 7,5%
Een order is een specificatie, een leveringsen een faktureringsadres.

Leveringen

Franco huis op wagen, mits bereikbaar per as.
Loshulp is noodzakelijk

Levertijden

Uit voorraad mits onverkocht en passend in cnze
expeditieplanning. Maatartikelen circa 6 weken
na opdrachtbevestiging o.o.v.

A:^ilingen

Vooraf melden. Vergoeding 4%.
Binnen 30 dagen na faktuurdatum, nadien 2% boeteinterestberekening per maand.
2% en mag bij tijdige betaling afgetrokken worden
verhoogd met 18% b.t.w.
Kleine orders kosten ontzettend veel geld. Facturen
met een waarde minder dan f 2 0 0 , — exklusief b.t.w.
geldt een toeslag van f 15,-- exklusief b.t.w.
Naar A L L E landen.

Betalingen
Kredietbeperking
Eensgeld

Export

Alle overige voorwaarden overeenkomstig onze Algemene Leveringsvoorwaarden
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo.
Konstruktiewijzigingen ten behoeve van verbeteringen voorbehouden.

I
< \
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c*w

W

/Oic*.
Artikelnummer: 56.000
Deze veldhockeydoelen - in officiele uitvoering - zijn vervaardigd
van staal, de nethaken 8 mm 0 zijn aangelast dus kunnen niet kwijt
raken.
De watervast verlijmde hechthouten achterborden zijn rondom aan
de achterzijde versterkt met stalen buizen. leder doel is voorzien van
4 stuks draagbeugels. Solide uitvoering.
, '
Artikelnummer: 56.100
.J&t*"'
/*___—
'
Als artikelnummer 56.000 maar dan geheel in aluminium met aangelaste 10 mm 0 nethaken, extra robuuste aluminium uitvoering.
Totaal onderhoudsvrij. Officiele uitvoering.
Artikelnummer: 56.500
^"f}"
Hockeydoelnetten van polyethylene koord, kleur groen, 3 mm 0 ,
maaswijdte 45 mm, volgens internationale voorschriften.

Artikelnummer: 56.100

.r.<f-Mjf

\\

:

™ *J'M—i» i a I

i

! ).

• s«?

Artikelnummer: 56.900
Stalen ijshockeydoelen volgens canadees model, gemenied, rode
omlijsting, witte boorden.
Artikelnummer: 56.920
Ijshockeydoelnetten voor artikelnummer 56.900.
Artikelnummer: 56.921
Smoornetten.
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ARCHIEFj

De Almeerse Hockeyclub,

-rq-

p/a secretariaat mevrouw N. Walstra,
AB
Noordmark 1 0 ,

O

ALMERE.
FE
uw brief van

almere,

ons kenmerk

uw kenmerk

26 j u n i 1982

20 j u l i 1982

35227-WZ

onderwerp

IZ

bijlagen

p o

verzonden

—-

2 3 JUL11982

PA

Geacht b e s t u u r ,

,

Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven, deel ik u het volgende mede.

agenda
<,ur . 2

De velden 7 en 8 krijgen een dergelijke onderhoudsbeurt. Naar het zich nu
laat aanzien zullen de velden met ingang van 7 augustus 1982 weer
bespeeld kunnen worden.
Ik dring er bij u op aan om ten behoeve van de training zoveel mogelijk
gebruik te uaken van het gras rondom de velden. De velden 7 en 8 kunnen
dan gebruikt worden voor de wedstriiden.

i

J

-

i,

J I _ .

^

MZW
,,,.„

brandw.
, .,

In het onderhoudsbestek zijn maatregelen genomen om de velden op te
i

i .

._ i _

pol.Aim

leveren volgens de eisen welke de hockeysport stelt.
Omstreeks medio augustus 1982 wordt u uitgenodigd voor een vergadering
met andere gebruikers van het sportveldencomplex de Marken, ten einde
afspraken te maken omtrent gebruik en keuringen.
Tevens zal dan informatie worden gegeven omtrent opbouw en verzorging van
de velden.

*
'

RIJP

GAB

Met vriendelijke groet,
afd. sport en recreatie van
het openbaar lichaam Zuidelijke
I Jsselmeerpoldj

CVAH
schoolh.
inspect.
receptie

posladres:
postbus 200
1300 AE almere

bezoekadres:
sladhuis
wagenmakerbaan 7
almerestad

telefoon:
0324099911
telex:
40431 zijpal nl

openbaar vervoer: vad busdiensten,
150/11 (stadsdienst) en 152 (amsterdsm)
151/11 (stadsdienst) en 155 (bussum)
154/11, 157/11 en 159 (lelystad)
1 CO/11

/rl-,Wf.Hi-^r(\

/,..

directie
cpntr.afd. "_SJ/G_

Van: Pieter Ratsma

Via: IZ/bureau postzaken c a .
Aan- "•

uan

Renen

X

Ter kennisneming en parafering,
daarna terug
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FE

PA

SVG
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Met verzoek om advies
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Onder mededeling van:
Reactie op de brief (kenmerk 35227-WZ) uitgegaan op 23 juli 1982 van afdeling
Sport en recreatie naar de Almeerse Hockeyclub, p/a secretariaat mu/. N. Walstra
(brief, zie bijlage 1)
Op 12 juli 1982 is vanuit afd. Beheer,bureau groenvoorzieningen aangegeven hoe
de hockeyvelden op het sportpark " De Marken " in de maand augustus bespeeld
kunnen worden. Gesteld is dat men tot half augustus de twee hoofdvelden niet
bespeelt.. ( mededeling, zie bijlage 2 )
In bovengenoemde brief vanuit Sport en recreatie wordt als datum voor bespeling
7 augustus 1982 genoemd. Dit moet op een misverstand berusten,omdat de heer
D. vd. Berg telefonisch vroegtijdig op de hoogte is gesteld vantfefin het advies
van 12 juli 1982 genoemde.Deze heeft,na contact opgenomen te hebben met de hockeyclub bericht aan het bureau groenvoorziening dat de competitie start op 22
augustus 1982 en dat de club akkoord ging met het speelklaar zijn van de velden
op 19 augustus 1982.
Ik ga derhalve uit van de juiste schriftelijke bevestiging van hetgeen is afgesproken.
De velden zijn dus op 19 augustus speelklaar, d.w. z. kort gemaaid, geveegd en
belijnd.
..A

Datum: 28 juli 19B2

.1981.

Directeur van SVG P. Jellemar*
Hoofd centrale afd.
R.

Lagaunnffv

r-±£
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De Almeerse Hockeyclub,

Vlis v.d

p/a secretariaat mevrouw N. Walstra,
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Noordmark

O
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A L M E R E .

VJZ

FE
uw brief van

uw Kenmerk

26 j u n i 1982

ons kenmerk

35227-WZ

onderwerp

bijlagen

IZ

almere,

20 j u l i

1982

PO

verzonden

2 3 JUL11982
Geacht bestuur,

PA
agenda

Naar aanleiding van bovenvercneld schrijven, deel ik u het volgende mede.
De velden 7 en 8 krijgen een dergelijke onderhoudsbeurt. Naar het zich nu
laat aanzien zullen de velden met ingang van 7 augustus 1982 weer
bespeeld kunnen worden.

SVG

V

mar"ktrm.

MZW
Ik dring er bij u op aan om ten behoeve van de training zoveel mogelijk
gebruik te maken van het gras rondom de velden. De velden 7 en 8 kunnen
dan gebruikt worden voor de wedstrijden.

VKR
brandw.

In het onderhoudsbestek zijn maatregelen genomen om de velden op te
leveren volgens de eisen welke de hockeysport stelt.

pol.Aim

Omstreeks medio augustus 1982 wordt u uitgenodigd voor een vergadering
net andere gebruikers van het sportveldencomplex de Marken, ten einde
afspraken te maken oratrent gebruik en keuringen.

pol.Lelj

Tevens zal dan informatie worden gegeven omtrent opbouw en verzorging van
de velden.

RJLJP

DGD

GAB

Met vriendelijke groet,
afd. sport en recreatie van
het openbaar lichaam Zuidelijke
I Jsselmeerpoldj

CVAH

schoolh.

inspect.

r ecept i«
enen.

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

be?oekadres:
sladhuis
wagenmakerbaan 7

lelefoon:
03240 99911
telex:

openbaar vervoef: vad busdiensten,
150/11 (stadsdienst) en 152 (amslerdam)
151/11 (stadsdienst) en 155 (bussum)

v

Van: Pieter Ratsma

• SVG
centr.at'd. : Beheer

"d\recti e

Vi a: I Z/bureau pootzakon c-. a.
Aan; W.v/.d.Velde
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daarna terug
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Met verzoek om advies
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Politie

Onder mededeling van:
Onderwerp;
Bespeling van de sportvelden ten behoeve van voetbal en hockey op het
sportcomplex "De Marken", gebied 1H, te Almere-Haven gedurende de
maand augustus.

r

Algemeen;
Een aantal velden zijn in de afgelopen,competitieperibde, vooral in
de tweede helft daarvan, zwaar beschadigd.
Dit geldt met name voor de twee hoofdvelden voor de voetbal, veld 1 en
6, en hockeyvelden, veld 7 en 8 (Zie tBkening).
Tevens is de oefenhoek kaalgespeeld, hetgeen- echter een acceptabel
gegevBn is.
Van de hockeyvelden heeft veld 7 veel te lijden gehad van de tijdelijke
bespeling door de handbal.
De hockey heeft gedurende de gehele competitie slechts een veld ter
beschikking gehad.
De voetbalvelden zijn tamelijk zuiaar beschadigd, doordat niet goed
gebruik is gemaakt van de bijvelden.

o

Dp bovangenoemde velden kan niet volstaan worden met de uitvoering van
normale herstelwerkzaamheden; herstelwerkzaamheden, uitgevoerd in de
gesloten periode, die na ca. twee maanden velden oplevert die in augustus
wear bespeelbaar zijn. Daarom zijn deals "grote onderhoudsmaatregelen" uitgevoerd, die wil het uiteindelijk resultaat goed zijn
mede afhankelijk van het weer een langere herstelduur vragen.
Derhalve zullen niet alle velden begin augustus speelklaar zijn, ook
niet voor oafenwedstrijden. De VBlden die wel vrijgegeven kunnen
worden moeten beperkt bespeeld worden. Bespeling moet zd verspreid
mogelijk plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot de wijze waarop vorig
seizoen gebruik is gemaakt van de velden.
Voorgesteld wordt in nauw overleg met de verenigingen te komen tot
een verantwoord gebruik. Vanuit het technisch beheer geldt de volgende
bespelingsfrequentie en gebruik:
Ten aanzien van de voetbal:
Veld 1: hoofdvoetbalveld, alleen te gebruiken door de eerste elftallen;
beperkt bespelen.
Veld 2: bijveld, te gebruiken als oeferi- en trainingsveld. Omdat de.1
oefenhoek pas eind September in gebruik genomen kan worden, zal

Datum:
Blad 1

12

~7-

198?.

Directeur van S ^ G
Hoofd centrale afd.UBheer
B442

directie ' S U G
:
rPnt,r.afH. Beheer

Van: Pieter Ratsma

Via: IZ/bureau postzokcn c a .
Aan : W.v.d. Velde
Ter kennisneming en parafering,
daarna terug
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0

Brandw.

Politie

Onder mededeling van:
Vervolq blad 2

I
veld 2 in eerste instantie als oefsn- en trainingsveld moeten
functioneren..
Voorgesteld wordt de combinatieoefeningen B.d. op het veld; loopoefenlmgen B.d. zoveel mogelijk aan de rand of rond het veld
te verrichten.
Veld 3: bijveld, te gebruiken voor oefenwedstrijden.
Veld 4: bijveld, afhankelijk van de snelheid van herstel te gebruiken
voor oafenwedstrijden.
Veld 5: schoolsportveld, tijdelijk in gebruik bij de atletiek; hiervooD
geldt geen beperking.
Veld 6: hoofdvoetbalveld, bij voorkeur niet bespelen in augustus

((

Ten aanzien van de hockey:
Tot half augustus kunnen de twea hoofdvslden niet bespeeld worden.
Trainigsactiviteiten zullen zd veel mogelijk moetsn wordsn uitgevoerd
op de oefenhoek, die echter gehalveerd is door de uitbreiding van da
tennisbanen van de LTV.
Om de hockey mogelijkheden te bieden voor oefenwedstrijden wordt voor
gesteld deze te VBrrichten_op veld_5. Na half augustgo'zullen beide
hoofdvelden beperkt en afwisselend bespeeld kunnen worden.
.//

if

J

N.B. Ten aanzien van het resterend deel van de eerste helft van de
competitie wordt de verenigingen verzocht de gewenste bespelingsfrequentie van de sportvelden aan te geven op een daarvoor ontwikkeld
formulier (Zie bijlage), zodat een goede planning in overleg met
afdeling behBer, bureau groenvoorzieningen mogelijk is. Overbespeling
en het uitspelen van de grasmat kan dan voorkomen uorden.
Bovendien zou veel'schade, niet ontstaan_als, zoals r-BBds vele malen is
aangegeven, enkele leden v.d. verenigingen
direct na bespeling zodebeschadigingen door kort draaien en slidings zouden' herstellen.
'' ':
... . .^~^_Mit
Als de velden na elke weekend door de "groenaannemer nagelopen moet worden
kost dit op jaarbasis ca. / 10.000,—
Naders informatie met betrekking tot de meerkosten diB zijn gemaakt i.v.m
groot onderhoud worden op korts termijn.verstrekt.

Datum:

.1981.

Directeur van
Hoofd centrale afd.
B442

WZ
De Almeerse Hockey Club
Opgerlcht 1 September 1979

Bankrelatie: A.B.N. Almere

ASK-^
nr. 5 4 . 6 8 . 0 2 . 5 8 3

Postgiro : 4 3 . 5 8 . 4 7 7

Secretariaat:

Nicoline Walstra
Noordmark 10
1351 GA Almere-Haven
tel.03240-13976.

0 5 OKI. 1982
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0

I/O 2 6 8 5 4
Alm< reHaven,lokt.1982 f
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p l a a t s e n van • ballevangers" rond
Hierbij verzoeken wi;
onze velden.
Momenteel raken wij veel hockeyballen kwijt doordat ze in de struiken
'niet meer terug te vinden zijn.
Het is ook beter voor de struiken als daar niet geregeld in gezocht

Bfttt

moet worden.

Met vriendelijke groeten,

Cfl /Co

^3
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De Almeerse Hockey Club,
Secretariaat Noordmark 10,
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1351 GA ALMERE.
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X.

FE
uw brief van

uw kenmerk

1 oktober 1982

ons kenmerk

39845-WZ

onderwerp

bijlagen

almere,

22 o k t o b e r 1982
verzonden

2 7 OKT. 1982

Verzoek tot plaatsing van
ballenvangers.

IZ
PO
PA
Agenda

Mijne h e r e n ,

SVG

Bij deze bevestig ik de ontvangst van uw brief d.d. 1 oktober 1982 waarin u verzoekt om het plaatsen van een ballenvanger.

marktm
MZW

Uit uw schrijven blijkt niet duidelijk wat u precies wenst. Wanneer u
spreekt over ballenvanger rond de velden die u in gebruik heeft van het
openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders is het mogelijk dat u zich
daar iets anders bij voorstelde, dan wat bij voorbeeld bij voetbalvelden
wordt gebruikt.

VKR
Brandw.
Politie A

U wordt bij deze verzocht om aan te geven wat uw bedoeling is en om wat
voor aantal het gaat. Uit dit schrijven mag u volstrekt niet opmaken dat
dit een toezegging tot aanschaf en plaatsing middels het openbaar
lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders inhoudt.

DGD

U wordt verzocht hier goede nota van te nemen.

RIJP

Met vriendelijke groeten,

GAB

het hoofd van de afdeling
sport en recreatie,

CVAH

Politie L

Schoolh.
Inspectie
Receptie
H. van Renen.

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

4012X/SL
-. i

bezoekadres:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere-stad

telefoon:
03240-99911
telex:
40431 zijpal nl

openbaar vervoer: vad-busdiensten,
150/11 (stadsdienst) en 152 (amsterdam)
151/11 (stadsdienst) en 155 (bussum)
154/11, 157/11 en 159 (lelystad)
153/11 (stadsdienst) (weesp)

*fkvo ' $6
Notulen vergadering nieuwe sportvereniging.

J^(.^
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezigen;

4 January 1980
Vergaderzaal sporthal te Almere-Haven
20.30 uur
Hr. Boelijn, bureau sport en recreatie v/d Z.IJ.P. - Hr. P. Scheen
Hr. van *t Hof - Hr. R. Heyne - Hr. P. Weitz sr. - Hr. B. Lambregts
Hr. J. van Paessen - Hr. A. Wesseling - Mw. R. Weitz - Mej. C. Balvert.

1. Toelichting door Dhr. Weitz op de notulen d.d. 7 December jl. aan
Dhr. Boelijn.
2. Oprichting;
a. Contact opnemen met de bond - Dhr. Boelijn ziet indeling in afdeling
Amsterdam somber in.
b. Bij genoeg belangstelling contact opnemen met notaris Vos, Kerkgracht,
Almere-Haven, voor het opmaken van de statuten. Zitting: elke donderdag.
Tel.: L^^ystad, 03210-4044^.
c. De pers benaderen voor het aantrekken van spelers.
3. Accomodatie:
De S.V. Almere moet volgens hun contract andere verenigingen accepteren tot
de nieuwe accomodatie klaar is.
De nieuwe accomodatie komt tegenover de afslag naar Almere-Stad te liggen.
Er loopt reeds een ontsluitingsweg heen.
Op het nieuwe sportcomplex komen 5 voetbalvelden + 1 trainingsveld, 2 handbalvelden, een korfbalveld en een recreatieveld, wat waarschijnlijk bestemd
wordt voor honkbal.
Elk sportonderdeel krijgt z'n eigen accomodatie. De kleedkamers worden
groter dan bij de S.V. Almere.
Mw. Weitz vraagt of er een bestuurskamer komt, waar je o.a. de bestuursleden van de tegenpartij en de scheidsrechters kunt ontvangen, daar deze
bij de S.V. Almere ontbreekt en Dhr. Scheen vindt ook de kantine van de
S.V. Almere erg klein.
Deze beide dingen ligt aan de vereniging zelf, daar deze dit zelf kan indelen.
4* Indeling:
a. In Lelystad zijn ze bezig een eigen indeling voor de jeugd te creeeren.
b. Er werd gesteld dat de nieuwe vereniging het beste in de afd. Amsterdam
zou kunnen gaan spelen, omdat de jeugd in Utrecht op zaterdag speelt en
er dus problemen zouden kunnen komen met de S.V. Almere, zolang de nieuwe
vereniging bij hun is ondergebracht.
De grenzen van de afd. Amsterdam en Utrecht worden volgens de bond in het
voorjaar van 198O opnieuw vastgelegd.
Dhr. Weitz vindt het beter dat de nieuwe vereniging in de afd. Amsterdam
wordt ingedeeld, daar de verbinding met het openbaar vervoer naar Amsterdam beter is dan naar omstreken Het Gooi en de meeste mensen uit Almere
de velden in de afd. Amsterdam beter weten te vinden dan de velden in de
afd. Utrecht. Dhr. Boelijn vindt het vervoer in de toekomst geen probleem,
omdat er betere verbindingen naar Het Gooi komen.
Bij de K.N.V.B. Amsterdam en Utrecht navragen naar welke verenigingen de
senioren, jeugd en dames zouden moeten gaan. Het 1e senioren elftal gaat
standaard spelen en moet dan constant het verste weg.

-1;

Notulen vergadering nieuwe sportvereniging.

-2-

c. Mw. Weitz vraagt hoe de nieuwe vereniging ingedeeld kan worden bij een
club wat een zaterdag- en zondagvereniging is.
Dhr. Boelijn ziet hier geen probleem in, omdat de S.V. Almere nooit
een voile bezetting heeft op de velden. Onder een voile bezetting verstaat hij 5 wedstrijden in 1 weekend op 1 veld (zaterdag 3 en zondag
2 wedstrijden).
d. Er moet, samen met sportzaken, een brief naar de R.IJ.P. gestuurd
worden met het verzoek om onderbrenging bij de S.V. Almere tot het
nieuwe sportcomplex klaar is.
5. Trainingsavonden bij de S.V. Almere:
De velden behoren nu nog toe aan de R.IJ.P.
Mw. Weitz vraagt hoe de trainingsavonden worden vastgesteld bij onderbrenging van de nieuwe vereniging bij de S.V. Almere.
De verenigingen worden samen uitgenodigd door sportzaken en zullen eerst
zelf moeten trachten een indeling te maken. Lukt dit niet en komen er
problemen, dan grijpt sportzaken in en maken zij een indeling zoals zij
denken dat die moet worden.
De kantine zal worden blijven beheerd door de S.V. Almere en zij zullen
moeten zorgen dat de kantine ook bij wedstrijden en op trainingsavonden
van de nieuwe vereniging open is.
Bovenstaande zal contractueel moeten worden vastgelegd.
6. Subsidie:
a. De subsidie-regeling lotto en toto is van een stichting en geldt alleen
voor een vereniging die zelf een kantine gaat bouwen of deze gaat uitbreiden.
b. Gemeentelijke subsidie; De plaatselijke verenigingen kunnen voor deze
subsidie in aanmerking komen.
Er moeten eerst aanvraagformulieren worden ingevuld waarop je moet invullen wat je ongeveer denkt uit te geven aan trainers, trainingsmateriaal, wedstrijdmateriaal, accomodatiekosten(i.e. inrichting, rente,
aflossing clubgebouw, sporthal, kleedkamers, huur velden).
c. Subsidie-percentages:
s Accomodatiekosten * Opleidingskosten, kosten clubblad, financiele acties, secretariaat
(papier, pennen, type- en stencil- en/of copieermachine etc.), vervoerskosten jeugd, notariskosten - 25$
Het eerste jaar krijg je over je begroting geen 100$ maar 110$ subsidie, b.v.
accomodatie
: f 10.000,= - 80$ = f 8.000,=
overige kosten : f 10.000,= - 25$ = - 2.500,=
Totaal
10$ extra

f 10.500,= is 100$
- 1.050,=

Subsidie 1e jaar ..

f 11.550,:

Er zit geen renteloos voorschot bij.
Er wordt contractueel vastgelegd dat de vereniging niet voor de kosten
aansprakelijk wordt gesteld als deze na b.v. een jaar wordt beeindigd.
Als blijkt dat de subsidie te weinig is, dan wordt het verschil door
de gemeente bijgelegd.

-3-

Notulen vergadering nieuwe sportvereniging.

-3-

Is het bedrag te hoog, dan kan het a)door de gemeente teruggevorderd
wordenj
b)naar het volgende jaar verschoven
wordenj
c)voor een andere bestemming gebruikt
worden na goedkeuring van/sportzaken.
7« Bestuur:
a. Hoofdbestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, 2e penningmeester,
2e secretaris en commissieleden.
Men kan meerdere besturen in 1 vereniging hebben, maar deze functioneren dan als commissies.
Het dagelijks bestuur (=voorzitter, penningmeester en secretaris) mag
nog een nevenfunctie hebben in een van de commissies. Juridisch mogen
de leden van het dagelijks bestuur geen nevenfunctie in dezelfde commissie hebben.
b. De keuze van het bestuur wordt zoveel mogelijk aan de mensen zelf overgelaten.
Er kan nu alleen een voorlopig bestuur vastgesteld worden en als de
vereniging eenmaal draait kan men vragen wie zich beschikbaar stelt
voor een bestuursfunctie.
c. Dhr. Boelijn stelt voor om te beginnen met 1 voorzitter, 2 secretarissen
en 2 penningmeesters.
Een voorzitter moet op een vergadering iedereen aan het woord laten en
daarna kort samenvatten wat er allemaal besproken en beslist is.
Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse zaken en de rest van het
hoofdbestuur stemt alleen op de vergaderingen.
Vergaderingen kunnen worden gehouden in de vergaderzaal van de sporthal nadat men eerst een afspraak heeft gemaakt.
Na verkiezing van een voorlopig bestuur kan men contact opnemen met
Dhr. Boelijn en dan zal hij aan het bestuur uitleggen wat de taken
voor de verschillende functies zijn.
d. Voorlopige takenverdeling:
Voorzitter: Hr. van 't Hof
Penningmeester: Hr. Lambregts (doet het liefst de in- en verkoop
van de kantine)
Secretaris: Mw. Weitz
2e Penningmeester: Hr. Heyne
2e Secretaris:
Commissie-lid en/of technisch adviseur: Hr. Weitz
Westrijdsecretaris:
Jeugdwerk: Hr. Wesseling en Hr. Scheen
Notulenhoudster: Mej. C. Balvert.
8. Overige punten:
a. Hr. Lambregts vraagt of het waar is dat als er iemand in de vereniging
een horeca diploma heeft, er niet altijd sterke drank geschonken mag
worden. Dit klopt, omdat veel verenigingen een heel horeca bedrijf worden.
Als er niemand is met een horeca diploma kan de K.N.V.B. je niet dwingen
dit diploma te halen.
b. Men moet zich in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel.
c. Waarborg voor de selectie: Bij toelating van de leden moet iedereen een
kans hebben en het bestuur beslist niet alleen wie er wel of niet toegelaten wordt.
Dit wordt in de statuten vastgelegd.
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d. De vereniging heeft het recht om een bedrag tot max. f 25.000,= aan
b.v. een trainer te betalen zonder dit op te geven aan de belastingen.
De belastingen heeft geen recht om inzage te doen in de boeken van de
vereniging.
e. Volgende vergadering zal worden gehouden op Woensdagavond 16 January a.s.
bij de Fam. Weitz, Goedewerf 61, Almere-Haven.

++++++++++++++++++++++++++++++

_ I Src
zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
bespreking op
in/e@£

14 maart 1980

„X

DAC-A

DAC-B

gebouw Corrosia, Markt te Almere

onderwerp
aanwezig

steller:
de h e r e n van d e r B e r k , S u r i n g en van
G e l s w i j k , a l i e n van de R I J P ,
de h e e r B o e l i j n van s p o r t en r e c r e a t i e van
h e t o p e n b a a r l i c h a a m Z I J P , a l s m e d e de h e e r
van H e e r d e van de s p o r t v e r e n i g i n g Almere

afwezig

A.A.S.

3asfxie&bng$'bureau1:

paraaf

Boelijn
s

Port

en

recreatie

W>/g*

chef

medeparaaf

]/a->9*

-secretar

IsTT

uitvoeren
door/voor

Almere, 27 maart 1980
conclusies:
Door de sportvereniging Almere worden de navolgende problemen
ter sprake gebracht.
1. Het verwisselen van de lampen van het trainingsveld.
De kosten van vervanging van kapotte lampen zijn / 22,50 voor
lamp en / 1.200,— voor de huur van een hoogwerker.
De vraag is nu wie deze kosten zal betalen. Medegedeeld wordt
dat de vereniging zelf voor deze kosten dient op te komen.
In de zeer nabije toekomst zullen nieuwe masten worden geplaatst
Het is dan mogelijk in de masten omhoog te klimmen en de lampen
zelf te vervangen.
2. Volgens de SV Almere is het trainingsveld te klein en onbespeelbaar geworden. Medegedeeld wordt dat het veld helemaal
gerenoveerd zal worden. In die periode dient de SV Almere een
wedstrijdveld te gebruiken als trainingsveld. De voorkeur van
de sportvereniging Almere gaat uit naar veld 4. De Rijkdienst
voor de IJsselmeerpolders ziet eerder veld 2 of 3 hiervoor in
aanmerking komen vanwege de elektrische bekabeling voor de verlichting.
3. De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders deelt de sportvereniging Almere mede dat het gesloten seizoen'dit jaar van
27 mei tot en met 8 augustus 1980 zal zijn.
De SV Almere zegt hiermede geen moeite te hebben.
4. De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders vraagt de SV Almere
om meer zorg aan de accommodatie te besteden.
Het volgende is geconstateerd:
a. veel vandalisme op het sportcomplex;
b. gebroken ruiten;
c. gebroken buitenlampen;
d. stank overlast;
e. doelnetten die blijven hangen;
f. hoekvlaggen die blijven staan.
DAC-A datum:

parafering

SUGGESTIE:

AKKOORDW

[ e

MW.

**

BESPREKEN

B019

uitvoeren
door/voor:
Voorts vraagt de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in
hoeverre de sportvereniging Flevo 1980 (de tweede voetbalvereniging) medegebruik van de was- en kleedgelegenheid van
het complex kan maken, daar HW mobiele keet als voorlopige
accommodatie voor de sportvereniging Flevo 1980 problematischj
zal zijn.
De SV Almere zal deze vraag in de komende bestuursvergadering!
behandelen en in een bespreking op 28 maart a.s. hierop antwoord geven.

B019

Dames en Heren,

4/

Over wat 'R'LEVO '80 moet gaan betekenen voor Almere-Haven kan ik
kort zijn, in het clubblad van 16/17 febr.j.l. staat een ingezonden
brief van mijn hand, een brief die eigenlijk bestemd was voor mijn
A-junioren, maar best gebruikt kon worden voor alle leden van S.V.
Almere.
6CC w
*- «*AV*""/,/<\£'5 P
Nu wij hier als leden van S.V".Almere en Qooi'tmard bij een zijn
of Flevo '80 wel dan niet van de aooomodatie, welke thans door ons
iHxgHkraikxzx wordt benut, ook gebruik zal gaan maken ga ik mij in
alle ernst afvragen hoe de andere verenigingen, in dit sportpark
zullen gaan reageren. En dat in een tijd dat efae plaatselijke
pers via een artikel wordt gesuggereerd dat de huidige verenigingen
zich eerst maar eens moeten stabiliseren. Voorbeelden: Ruitersportvereniging, G-.vmnastiekvereniging en Poldertrots zitten al middenin
de moeilijkheden,;
Wij van S.V.Almere hebben ook aanloop moeilijkheden gehad en de pers
was er maar heel blij mee om dit te kunnen vermelden, maar le^st U
nu nog iets. Nu het bij ons een goed geolied bedrijf geworden is,
zijn wij niet van plan ons door Flevo '80 narigheden op het lijf te
halen. # Dat zou voor hun een gemakkelijke zaak worden, zij hoeven
dan geen spelers meer te ronselen op hun huisadres, maar kunnen dit
nu „doen, in jie cantine of langs de velden.
i^Sr***
Tf^jLa^.wTTi Ro Vnrr^+,^^Yr\t u zit hier nu wel Uw best te doen om
een^t^AS
alternatief te zoeken inzake aooomodatie voor Flevo '80, maar heeft Sc
3. wel onderzocht of aan alle formaliteiten voldaan, is door deze
vereniging.

Wa-t is- name 1 i jk hot ge va 1: A ^ W / H / / / <JJ««^/^li«//^ ;

Een ontevreden persoon (en waar vindt je geen ontevreden mensen)
praat een aantal mensen om. Wij staooen uit de S.V.Almere en gaan
een nieuwe vereniging oprichten. De kranten worden ingeschakeld,
een oprichtingsvergadering uitgeschreven, bestuur gekozen, huisbezoeken bij Almere-spelers enz., maar hebben de heren voor dat zij
begonnen al eens geinformeerd bij de RYP waar zij dit seizoen zouden
moeten spelen. Je kunt wel zielig via de Almare het publiek laten
we,ten dat je op het strand aan het trainen bent, maar dat is achteraf.
Een en ander vind ik al getuigen van een slecht bestuurdersschao.
Zijn de statuten van Flevo '80,welke goedgekeurd moeten zijn door
de leden gelegaliseerd door de Kon.Not.Broederschap (Notaris) anders
is deze vereinging nog steeds Flevo'80 i.o.
Is Flevo'80 reeds ingesohreven bij de KNVB, afd.Utreoht voor het
nieuwe seizoen.
Heeft de RYP een onderzoek laten instellen naar de antecedenten van
de leden van het Bestuur i.v.m. eventueel toe te kennen subsidies;
let wel, dit is geen persoonlijke aanklacht tegen het Bestuur van
Flevo '80, maar wij moeten in deze tijd wel om de gemeenschaosgelden
denken.
Ten slotte nog dit: Indien Flevo'80 zal worden toegestaan gebruik te
mogen maken van deze accomodatie, zult U mij geen stroobreed in de
weg kunnen leggen,indien ik , als missohign a.s. ontevreden lid van
S.V.Almere, de FC BTTITENHOF ga oprichtenfffeze aooomodatie ga gebruiken.
ik dank U.
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zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
bespreking op
is/te

13 maart 1980

DAC-A

DAC-B

sportpark ."De Marken"

steller: H . van Renen
Onderwerp: relatie SV Almere - SV Flevo 1980, alsmede
het gebruik van de voetbalaccommodatie
cxfed&iiRg/bureau:sport en
door beide voetbalverenigingen.

.recreatie

paraaf chef: ]f) fc>/B<>
medeparaaf:

aanwezig:

-7-

afwezig

ad-j".-secretaris

Almere,

JT

uitvoeren
door/voor

r

27 maart 1980

conclusies:
Het dagelijks bestuur van de sportvereniging Almere heeft vrijdag
14 maart 1980 een gesprek gehad met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.
Onderwerp van dit gesprek was het onderbrengen van de SV Flevo 1980
op het sportpark "De Marken".
De onderscheiden bestuursleden brengen de volgende motieven naar
voren, welke zouden pleiten tegen het onderbrengen van de Flevo
1980 op het sportpark "De Marken", t.w.:
1. de grote toename van nieuwe leden;
2. twee verenigingen op een complex is een bron van conflicten;
3. het particulier initiatief wordt in gevaar gebracht;
4. het verenigingsleven wordt verstoord;
5. er is thans reeds een tekort aan trainingsmogelijkheden. Het
trainingsveld wordt dit jaar wederom omgegooid;
6. zowel bij de training als bij de wedstrijden is er een tekort
aan kleedgelegenheden. De opkomst van het damesvoetbal geeft
extra problemen in deze;
7. het openstellen van de kantine voor de tweede vereniging zal
wel eens moeilijkheden kunnen gaan opleveren, denk bijvoorbeeld eens aan vernielingen e.d.;
8. door wie worden de uit het medegebruik extra voortvloeiende
kosten gedragen?;
9. verder zullen er tal van praktische problemen zich gaan voordoen bijvoorbeeld: schoonmaken, materialenbergingen en opslag,
velden gebruiksgereed maken, vernieuwingen e.d.
De sportvereniging Almere voorziet problemen indien de Rijksdienst
mocht besluiten de SV Flevo 1980 onder te brengen op het sportpark
"De Marken".

DAC-A datum:

parafering

j" g J ^ 1980

SUGGESTIE:

£7V
BES^REKEN

B 019

uitvoeren
door/voor:
Door de vertegenwoordiger van sport en recreatie van het openbaar
lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders is op een aantal zaken nader
ingegaan, te weten:
a. het scheiden van de emotionele argumenten van de objectieve/
zakelijke argumenten;
b. het vaste gegeven van een tweede club in de wijk Almere-Haven;
c. het recht van vereniging en vergadering hier te lande;
d. de functie van de door de overheid aangelegde accommodatie
voor de totale gemeenschap.
Voorstel aan de SV Almere:
1. inventariseren de mogelijkheden en de onmogelijkheden van
het sportpark "De Marken";
2. sta in principe niet afwijzend tegenover een zustervereniging;
3. onderhandel op basis van reele gegevens.

B019

uitvoeren
door/voor:

B019

U,£W\j£4A. j

(DCXAA_JK

31
S.V. Flevo »80
Secretariaati
Mw, H.M.F. Weitz-Akkerman
Ooedewerf 61
1357 AP ALMEHE-HAVEN
H i j k s d i e n s t voor de I J s s e l m e e r p o l d e r s
Gebouw Corrosia
Markt 1
AUKRg-HAVEN

Almere, 11 mei 1980

T . a . v . De h e e r J , Surink.

Geaohte heer Surink,
B o t r . 1 Cndorbrenging S.V. Flevo '80 seizoen tbO/tQ\,

j

H i e r b i j verzoeken wij u ona raedo t e delen waar de S.V. Flevo '80 in het
seizoen » 8 O / ' 8 1 ondergebraoht s a l wo#den.
De vootbalbond heoft oni d i t gevraagd i n verband met h e t inochrijven i n
hot adresoonboek en de i n d e l i n g in de oompotitie.
Gaarne ontvangen wij van u v W r 31 mei a . o . een s o h r i f t e i i j k antwoord, z o d a t ook wij de bond op t i j d u i t o l u i t o e l kunnon geven.
In afwachting van eon spoedig b o r i c h t , tekenon w i j ,

hoogaohtend,
S.V. PLEVC '80
Voor de^ej

Mw. H.M.F. AOitz-Akkermon
seeretaresae

Xo**~
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VERSLAG VERGADERING S.V. FLEVO «8o/S.V. ALMERE IN DE KANTINE VAN DE
S.V. ALMERE, D.D. 21 APRIL 1980.

Aanwezig: Namens S.V. Almere: de heren Van Heerde (voorz.), Groot (penningmeester), Stoelhorat (ledenadm.), Zimmerman
(wedstr.seor.zaterdag), Van Grinsven (P.R.Comm.),
Heinrioh, Buis en Mink (alien jeugd) en mw.
Heinrich (kantine).
Namens S.V. Flevo '80: de heren Van 't Hof (voorz.), Lambregts
(penningmeester) en Weitz (techn.adv.),
mw. Weitz (seeretaresse) en mej. Balvert
(2e secretaresse).

Nadat de aanwezigen door de respectievelijke voorzitters zijn voorgesteld,
begint de heer Van Heerde met de vergadering.
S.V. Almere heeft een gesprek gehad met de R.IJ.P., waarin de R.IJ.P. ze verzocht heeft een gesprek met de S.V. Flevo »80 aan te gaan en de bestaande
problemen uit te spreken.
De problemen bestonden o.a. uit het feit dat S.V. Flevo '80, volgens de
S.V. Almere, spelers van de S.V. Almere benaderd zou hebben om bij de
S.V. Flevo '80 te komen spelen. Dit zou o.a. bij spelers van de A—selectie
zijn gebeurd.
Ook zijn er bij de heer Heinrioh ouders geweest met klachten betreffende het
ophalen van formulieren door S.V. Flevo '80.
Enkele medewerkers van S.V. Flevo '80 hebben na de oprichting formulieren bij
alle inwoners van Almere-Haven in de bus gestopt, waarmee de inwoners, indien
ze dit zelf wilden, zich aan konden melden als lid van S.V. Flevo "80.
Deze formulieren werden 2 avonden later weer opgehaald.
Nu zouden deze formulieren opgehaald zijn met valse voorwendselen.
De medewerkers van S.V. Flevo »80 die deze formulieren weer ophaalden, zouden
bij leden van S.V. Almere de voet tussen de deur gezet hebben en gezegd te
hebben "tekent u nou maar, dan komt het best in orde".
De heer Van 't Hof vraagt hierop de namen van de mensen die met deze klachten
bij S.V. Almere zijn gekomen, maar hierop wordt geen duidelijk antwoord gegeven als enkel dat de klachten o.a. van de Hofmark en de Parkwerf kwamen.
Dit zou bij meer dan 2 a 3 leden van S.V. Almere zijn voorgekomen.
De heer Van • t Hof geeft toe dat S.V. Flevo '80 met formulieren is rondgegaan
en wijst S.V. Almere erop dat er nergens staat vermeld dat dit niet mag.
De heer Weitz geeft de namen van de mensen, die de formulieren hebben rondVgebraoht en opgehaald.
Dan was er nog iets met de heer Van Gorkum geweest, nl. dat hij in de sporthal
jeugd had aangesproken en ze gevraagd had om naar S.V. Flevo '80 te gaan.
De heer Van Grinsven vraagt enige uitleg over dit verhaal, omdat hij er nog
niets vanaf wist.
Dit wordt hem door beide partijen gegeven met de mededeling dat dit verhaal
reeds is opgelost.
Ook zouden er gevallen zijn geweest dat A—junioren van S.V. Almere opgebeld
zijn door mensen van S.V. Flevo '80 om bij S.V. Flevo *80 te komen spelen.
Er is ook een vader van een S.V. Almere-jeugdspeler naar de heer Mink gegaan
en deze vader vond de ledenwerving van S.V. Flevo '80 een agressieve zaak.
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Hij gebruikte het woord 'ronselen'.
De heer Mink ging zich in ernst afvragen waarom S.V. Flevo '80 als tweede
vereniging was opgericht. Tevens vond hij dat S.V. Flevo '80 zich met de
ledenwervingsactie niet had moeten richten op de oude wijken, maar uitsluitend op de nieuwe wijken, waarop de heer Van • t Hof stelt dat we dan
wel een lijn door Almere kunnen trekken.
Ook vindt de heer Mink dat S.V. Flevo '80 beter 1 a 2 jaar had kunnen wachten
met de oprichting i.v.m. te weinig inwoners in Almere-Haven en eventueel de
begeleiding van de elftallen.
De heer Weitz antwoordt hierop dat dit een zaak is van S.V. Flevo '80 en niet
van de heer Mink.
Het heeft voor S.V. Flevo '80 geen zin om met medewerkers van S.V. Almere te
gaan praten door de sleohte ervaring met de heer Huisman.
Er werd S.V. Flevo '80 gevraagd wanneer zij op hun eigen velden konden gaan
spelen. Dit wordt in het seizoen 1980/1981.
Volgens de heer Mink komen de velden wel in orde$ dit hoorde hij van een man
die de velden zelf heeft gelegd.
De heren Heinrioh en Mink dachten dat wij onvoldoende voorbereid waren, omdat wij de leden weinig te bieden hebben.
De heer Van Grinsven maant de heer Heinrioh tot kalmte.
Wanneer zich weer problemen opdoen dan neemt het bestuur onderling contact
met elkaar op.
Nadat deze problemen zijn doorgepraat vervolgt de heer Van Heerde met de eigenlijke reden waarom S.V. Flevo.n'80 is uitgenodigd.
De R.IJ.P. heeft S.V. Almere verzocht om S.V. Flevo '80 uit te nodigen en te
vragen-wat S.V. Flevo ! 80 volgend seizoen van plan is en wat de wensen zijn.
De heer Van ' t Hof brengt de wensen naar voren: S.V. Flevo '80 mag nu trainen
op 2 velden, maar zitten zonder kleedruimte. Het is niet ideaal om in trainingsgoed te komen en daarna weer zo naar huis te gaan. Willen graag kleedruimte voor dinsdag- en donderdagavond.
Konden op de voorlopig toegewesen velden geen tijdelijke accomodatie krijgen,
als enkel een marktkraam.
S.V. Almere vraagt S.V. Flevo '80 of ze geen accomodatie konden krijgen in de
vorm van een bouwkeet. Dit kon ook niet.
Aantal gewenste kleedkamers: 2.
Kunnen gebruik maken van 2 kleedkamers en van de douches (kleedkamers 1+2,
beide gijn beschut).
Moeten ervan uitgaan dat we tot het begin van het volgend seizoen van deze
kleedkamers gebruik moeten maken.
Kunnen tot + eind mei trainen.
Op 6 augustus kan er pas weer op de velden getraind worden.
Er is S.V. Flevo '80 verteld dat zij net zo lang op de velden mogen trainen
als zij zelf willen.
S.V. Almere maakt geen gebruik van het aanbod van S.V. Flevo '80 om op 6en
van de velden van S.V. Flevo '80 te trainen tot hun eigen trainingsveld weer
in orde is.
De heer Groot komt met een voorstel van de kosten naar voren.
Dit is f 1.000,— vaste lasten voor de periode 24/4 t/m eind mei voor 2 kleedkamers, te gebruiken op dinsdag- en donderdagavond van 18.30 - 21.30 uur.
Dit komt neer op + f 3 0 , — per dag excl. schoonmaakkosten. Incl. sohoonmaakkosten komt dit op f 35»— voor 2 kleedkamers per avond.
S.V. Flevo '80 hoeft dus niet zelf de kleedkamers schoon te maken na gebruik.
Mw. Weitz brengt wel naar voren dat S.V. Flevo '80 nog geen subsidie heeft
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ontvangen, maar daar houdt S.V. Almere rekening mee.
Zodra de subsidie binnen is, eerst de rekening van S.V. Almere betalen.
Er zal door S.V. Almere een contract over vorenstaand opgemaakt worden.
De leden van S.V. Flevo '80 mogen ook in de kantine wat dcinken wanneer deze
open is.
S.V. Flevo '80 moet zich wel houden aan de regels van het huis. Wordt hier
niet de hand aangehouden, dan wordt de verbinding verbroken.
Moeten verzekering afsluiten voor spelers en gebouw, omdat we onderhuurders
zijn.
Op dinsdag is er iemand van S.V. Almere om +_ 18.30 uur aanwezig en op donderdag om + 18.45 uur.
De heer~Weitz vraagt of S.V. Flevo '80 een sleutel van het kleedgebouw kan
krijgen.
De heer Van Heerde is er in principe niet voor om een sleutel af te geven.
S.V. Flevo '80 moet zich aanpaasen aan de regels van het huis.
S.V. Flevo '80 vraagt of zij eventueel vriendschappelijk kunnen spelen op
de velden van S.V. Almere. Hierop stelt de heer Van Heerde dat zij dit niet
zien zitten, omdat hun trainingsveld er 2 seizoenen uitgaat en zij dan op
een speelveid moeten trainen.
S.V. Flevo '80 vraagt of er te praten is over gebruikmaking van kleedkamers,
wanneer de 2 trainingsvelden opgeleverd worden voor speelvelden en
S.V. Flevo '80 hier vriendschappelijk op gaat spelen.
Hier kan volgens S.v. Almere beter over gepraat worden aan het begin van
het volgend seizoen.
Hiermee wordt de vergadering gesloten.

49ss.*>

zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
bespreking op
in/te

net

woensdag, 1] juni 1980

DAC-A

/

\

DAC-B

Raadhuis te Almere

onderwerp • SV Flevo '80

steller:

A.A.S. Boelijn

aanwezig • de heer en mevrouw Weitz, mevrouw Balvert, de afdeling/bureau:
heren M. van Kalken en W. Wichard (SV Flevo '80), alsparaaf chef:
mede mevrouw M.M.L. v.d. Woude (wethouder, belast met
sport en recreatie) en de heer A.A.S. Boelijn.
medeparaaf:
afwezig

S+R

adj.-secretaris.
uitvoeren
door/voor

Almere, 24 juni 1980
conclusies:
SV Flevo '80 heeft na vele gesprekken met de heer Surink (RIJP) de
zogenaamde schoolsportvelden van het OostelijkGroene Wig als voorlopige accommodatie toegewezen.
De Rijksdienst zal op deze velden doelen en belijning laten aanbrengen. Echter het plaatsen van noodwas- en kleedgelegenheid is
volgens de Rijksdienst niet mogelijk. Wel kan SV Flevo '80 voor
laatst genoemde accommodatie bij SV Almere terecht, aldus de Rijksdienst. De wethouder brengt naar voren dat een en ander reeds in
het overleg met de heer Frieling van de Rijksdienst besproken is
en dat de Rijksdienst als eigenaar van deze accommodatie voor een
schikking tussen de twee verenigingen dient zorg te dragen.
De heer Frieling zal de heer Surink conform deze afspraak berichten
opdat deze zaak geregeld kan worden. Gelet op de vele problemen
tussen de verenigingen onderling wordt de SV Flevo '80 geadviseerd
slechts met de eigenaar van de accommodatie, de Rijksdienst, een
regeling te treffen. De vereniging zal zo spoedig mogelijk contact
met de heer Surink opnemen.

DAC-A datum:

parafering

SUGGESTIE:

AKKOORD
I

II

III

IV

v

III

IV

V

BESPREKEN
I

II

B019

uitvoeren
door/voor:

B019

zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
bespreking op 20 augustus 1980
in/te

•t&<

DAC-A

p S

DAC-B

Corrosia te Almere

onderwerp Medegebruik sportpark "De Marken" door Flevo

steller: A.A.S. Boelijn

IflQ
aanwezig

de heren Streefkerk en Weitz, alsmede mevrouw afdeling/bureau:.sport en
recreatie
Weitz (Flevo '80)
de heren van Heerde en Jongkind (SV Almere) paraaf chef
^
de heer Surink (RIJP) en Boelijn (bureau
medeparaaf 6fi Q3o
ofo&Jo
sport en recreatie) .

w-

aris : />•
secretaris

afwezig

uitvoeren
door/voor

Almere,
conclusies:
Indien Flevo '80 op de zondag thuiswedstrijden speelt, kunnen zij
gebruik maken van de kleedkamers 1 en 2 van het kleedgebouw. Voor
thuiswedstrijden op zaterdag zal dit problematisch zijn, daar SVAlmere de meeste elftallen op de zaterdagcompetitie heeft ingedeeld. De onderscheiden verenigingen zullen een verzoek aan de
KNVB, afdeling Utrecht richten om dit te coordineren, rekeninghoudend met het aantal beschikbare kleedkamers. Voor de trainingsavonden wordt het volgende afgesproken:
Flevo '80 zal bekijken in hoeverre de jeugd op de maandag- of op
de woensdagavond kan trainen. Hiervoor zijn wel kleedkamers beschikbaar;
SV-Almere zal bekijken in hoeverre Flevo '80 op de dinsdag en de
donderdag tot 1 oktober 1980 over 1 kleedkamer kan beschikken en
na 1 oktober 1980 over 2 kleedkamers.
Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat Flevo '80 voor de
competitie en de trainingen slechts over de twee schoolsportvelden kan beschikken. De Rijksdienst zal bekijken in hoeverre het
plaatsen van een noodverlichting op een van deze twee velden mogelijk is, waardoor Flevo '80 in de winterperiode toch kan beschikken over een trainingsmogelijkheid.
De Rijksdienst zal een huurcontract opstellen voor een voetbalseizoen met een verlengingsmogelijkheid van nogmaals een seizoen.
In dit contract worden tevens de kosten van huisvesting,
schoonhouden en nutsgebruik meegenomen. De gedachte wordt geopperd
om een commissie, bestaande uit een vertegenwoordiger van de
Rijksdienst, een vertegenwoordiger van het openbaar lichaam en lid
van de raad voor de sport en de sportieve recreatie (sectie buiten-sporten), in het leven te roepen om eventuele problemen tussen de
twee verenigingen te behandelen.

DAC-A datum:

16 SEP. mo

SUGGESTIE:

Voor kennisgeving aannemen.

parafering
AKKOORD

l\ "#
5ESPTIEKEN
III

IV

V

B 019

\
;

)

RIJKSDIENST
ingekwmejv

,400R DE IJSSELMEERPOLDERS

tfJP-ALMERE

Smedinghuis
L E L Y S T A D

' 79SEPJ980

afd.

Verslag bespreking S.V. Almere - Flevo
RIJP - ZIJP, d.d. 20 augustus 1930
Aanwezig: de
de
de
de

1

"2 dac A
"2 dacB
EJmed_avr
J ing avr

om advies:
fotocopie:

S
M

heren Streefkerk, Weitz, mevr. Weitz (Flevo 'SO);
heren van Heerde en Jongkind
(S.V. Almere);
heer Boeli in
(ZIJP);
heer Surink (RIJP).

Kleeflkameraccommodatle en training
Overeengekomen is dat Flevo '80 gedurende maximaal twee seizoenen
gebruik gaat maken van de kleedaccommodatie van S.V. Almere. S.V.
Almere zal een regeling voor het gebruik van de kleedkamers op3tellen,
die via de RIJP aan Flevo '80 zal worden aangeboden.
S.V. Almere biedt Flevo '80 het gebruik van 2 kleedkamers op maandag
en woensdag. Voor de pupillen levert dit geen problemen op. Voor de
zondag competitie komt Flevo '80 in de knel i.v.m. de voorgeschreven
rustdag tussen training en wedstrijd. S.V. Almere zal bezien of
Flevo "80 1 kleedkamer tot 1 oktober en 2 kleedkamers na. 1 oktober ter
beschikking kan krijgen op dinsdag en donderdag. Flevo '80 kan de
aanvang van de trainlngen vervroegen tot 18.30 uur.
Wedstrijden
Voor de zondag zijn voor Flevo '80 de kleedkamers 1 en 2 beschikbaar.
Voor de zaterdagen zijn er geen kleedkamers beschikbaar. Beide
verenigingen zullen ieder voor zich een verzoek aan de KNVB, afdeling
Utrecht richten. om de competitie op de zaterdag te coordineren,
rekening houdend met het aantal beschikbare kleedkamers.
Met betrekking tot de kosten als huisvesting, schoonhouden en nutsgebruik zal S.V. Almere een regeling via de RIJP aan Flevo '80
aanbieden.
Veld accommo da 11e
Flevo '80 is voor wat betreft haar training en competitie aangewezen
op de schoolsportvelden. Hiervoor zal Flevo '80 een kontrakt worden
aangeboden.
Oefenverlichting
Bezien moet worden

de RIJP hiermee in kan stemmen en wie wat realiseert,

Commi si-iie van geschil en advies
De gedachte wordt geopperd om een commissie, bestaande uit een vertegenwoordiger van de RIJP, de ZIJP en een lid van de raad voor de sport
en sportieve recreatie (sectie buitensporten), in het leven te roepen
om eventuele problemen tussen de twee verenigingen te behandelen en de
eigenaar van de accommodatie van advies te dienen.
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Wat er verder ter tafel kwam
~ S.V. Almere dringt met spoed aan op aanleg van de oefenverlichting
- S.V. Almere is niet content met het functioneren van het huidige
inengblok, een nieuw mengblok komt op ongeveer /4.300,--.
- De schoolsportberging zal ontruimd worden en ter beschikking van de
Scho1engemeenschap komen.

Stedelijke en Recreatieve Vestigingen
Almere. 25 September, 1980.
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SECRETARIAAT:

POSTBUS 2 5 / 1 3 0 0 A A ALMERE / T E L . 0 3 2 4 0 - 1 0 0 0 5

P.D.Heinrioh,Jeugdvoorzitter Parkwerf 12 1354 CN
03240 - 11178
Almere, 5 S e p t e m b e r 1980

ingeteomen:

ZIJP-ALMERE
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om advies:
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PERSOONLIJK
De Weledele Heer
J.C.J.Lammers
Landdrost v.d. Zuidelijke
IJsselmeerpolders
Raadhuis
Kerkstraat
Aimere - H.

Zeer geaohte Heer Lammers,
Naar aanleiding van ons gesprek dd. 9 juli j.l., doen wij u onderstaand
de door u gevraagde gegevens toekomen,welke op dit moment urgent zijn
in onze vereniging.
J_. kleedruimte accomodatie
t.o.v. het aantal elftallen 22 in totaal (gemiddeld 308 personen en
40 minipups) is op korte termijn aan uitbreiding toe.
2, Gesprekken met afd. Sportzaken en de Heer Surink betr. Flevo'80
Flevo'80 beschikt nog niet over eigen velden en accomodatie (gebruiken
nu de sohoolvelden) hetgeen inhoudt dat betreffende vereniging gebruik
maakt van onze accomodatie. Hetgeen zowel voor ons als voor Flevo'80
problemen op zal gaan leveren.
Ons verzoek is dan ook om op zo kort mogelijke termijn bij deze sohoolvelden porto cabines te plaatsen, teneinde Flevo'80 van dienst te kunnen
zijn.
_3_. Verlichting trainingsveld
Hierover zijn reeds diverse gesprekken gevoerd zowel telefonisch als
mondeling. Deze lichtmasten zijn nog steeds niet geplaatst. Hetgeen
in zal gaan houden dat er 's avonds niet meer getraind kan worden.
4. Bestrating bi.j kleedruimte en kantine
Ook hierover zijn reeds diverse afspraken geaaakt. Er zou worden herbestraat. Aan de voorzijde van de kantine zou een voorziening worden
getroffen teneinde invalide ook de kans te geven de kantine te bereiken.
Tot op heden is ook hieraan niet voldaan.

SECRETARIAAT:

POSTBUS 25 /1300 A A ALMERE / T E L . 0 3 2 4 0 - 1 0 0 05

Almere,

5 September 1980

vervolg - 1 -

Aan de hand van bovenstaande gegevens, hopen wij op korte termijn
6en en ander van u te mogen vernemen, verblijven wij,

hoogaQhtend,
S.V,

P.D.Heinrioh
J eugdvo or z i 11 er

origineel in doss. -1.855.3

Sportveldencomplex naby wijk De Gouwen en De Vierden te
Almere-Haven. (Westelijke Groene Wig).
1981 t/m

zuidelijke ijsselmeerpolders
almere

„
-\.&^

1864
b e s p r e k i n g op d i n s d a g 24 november
in/te Corrosia te
onderwerp
aanwezig

1981

DAC-A

DAC-B

Almere-Haven.

Rijp-Flevo'80 m.b.t.

accommodatie.

steller:

J.Hof

Rijp: de heren Tjeenk-Willink,Surink en Vrint afdelingA
Flevo 1 80: bestuursdelegatie van 4 man
paraaf chef:
ZIJP: J.Hof.

S+R

Tp^,8z

medeparaaf:
afwezig

adj.-secretaris:
uitvoeren
door/voor

Almere, 29 december 1981
conclusies:
Gesproken wordt over de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.

elektra in de kleedkamers;
huur velden seizoen 1980/1981 eh 1981/1982;
bewegwijzering sportpark;
tekening toekomstige kleedaccommodatie;
capaciteit verwarming.

ad. 1
De stroomleiding is niet in orde en niet geaard, gedreigd wordt met
totale afkeuring.
Rijksdienst IJsselmeerpolders zal dit onder'zoeken en oplossen.

*J*. *W

ad. 2
Voor het seizoen 1980/1981 moet Flevo'80 +_ f 5.600,— aan d-e Rijksdienst IJsselmeerpolders betalen alsmede een vergoeding voor gebruik kleedkamers aan de SV Almere. Hierover bestaan bij de Flevo
'80 nogal enige bezwaren. Rijksdienst IJsselmeerpolders zegt dat
wat betreft het bedrag ad / 5.600,— een gespreide betaling niet
uitgesloten is. Flevo'80 zal een daartoe strekkend voorstel aan de
Rijksdienst IJsselmeerpolders richten.
Voor wat betreft de te betalen vergoeding aan de SV Almere, hierover zal in een gesprek, waarbij aanwezig zullen zijn:Rijp,Zijp,SV
Almere en Flevo'80, naar een oplossing worden gezocht.

\M$>,
^,

Voor het seizoen 1981/1982 is aan de Rijp een huursom verschuldigd
van / 3.500,— per veld en een bedrag van / 1.900,— wegens gebruik
van de verlichting. De Rijp kent op het totale bedrag, wegens onvol komenheden een reductie toe van 50%. De periode van gebruik van d
velden is gesteld van 1 September 1981 tot en met 30 juni 1982.
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Voor het seizoen 1982/1983 zal een gewijzigd contract worden vervaajdigd daar dan de kleedaccommodatie gereed zal zijn.

uitvoeren
door/voor:

ad. 3
Het sportpark zal gaan heten : "Wierden Park", uitsluitsel kan niet
worden gegevenof deze bordjes nog in 1981 geplaatst worden.
ad. 4
De juiste tekening(en) worden toegezonden aan Flevo'80. Het is niet
uitgesloten dat indien Flevo'80 dat wenst, van 4 kleedkamers een
kantine gemaakt kan worden. Afgesproken wordt dat Flevo'80 eerst de
tekeningen kritisch zal bekijken, waarnaar wordt gearrangeerd met
een bouwkundige van de Rijp.

sJLfc

ad. 5
De verwarmingscapaciteit is 20 C binnen bij -10 C vorst buiten.
Indien er overcapaciteit is, dan is in principe het doortrekken van
de leidingen naar de kantine mogelijk.
elke energie-bron voor de kleedkamers gebruikt gaat worden is nog
iet duidelijk.
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ministerie van verkeei an waterstaat

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders

820776

T.k.n. aan:
De Landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders"
Postbus 200
1300 AB ALMERE
Wetswinkel "De Marken"

T.a.v. de Heer P.P.A. van Rossum
ingekomen:
ZIJP

0 1 JULI 1982

Vrijmark 227
1355 GZ ALMERE

afd./dir.

|

| dac B

I j med avr

fo toco pie:

"] ing avi

• cie

lelystad

29 juni 1982

uw kenmerk: P v R / ' w b / W M

ons kenmerk

Bcda

onderwerp

bi|lnqe(n):

!
ttw brief v»n 8 f ebruati~
L 1-98i2"

huurovereenkomst met S.V.
Almere

25095

toestelnummer

2293

verzonden 3 Q j y ^ |

]§,#

In antwoord op uw bovenvermelde brief bericht ik u het volgende.
De S.V. Almere ontvangt een dezer dagen een nieuwe huurovereenkomst
inzake het voetbalcomplex in de zgn. Oostelijke Groene Wig te AlmereHaven waarin de huurprijs is gehandhaafd op het bedrag dat genoemd is
in de voordien geldende huurovereenkomst.
Aangezien de handelwijze van het bestuur van de S.V. Almere erop wijst
dat op geen enkele wijze rekening is gehouden met de hogere bedragen
die in het nieuwe huurtijdvak verschuldigd zouden zijn, wegen argumenten van redelijkheid en billijkheid zwaarder dan de formele bevoegdhedon die de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft om de hogere
huur te vragen.
Ik neem aan dat deze kwestie hiermee naar tevredenheid is opgelost.
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DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

ptJstrJUS b o o
8 2 0 0 AP

bhnkeiatie amrobank nv lelystad rekening 45 90 72 005
postrekenmg 669847

29-6-1982/SL

lelystad

smedinghuis
zuiderwagenplein 2
tel. ( 0 3 2 0 0 ) 9 9 1 1 1
telex 40115

bereikbaar met buslijn 143
(halte stadskantoor)
en de buslijnen 144, 146. 154 en 157
(halte noorderwagenplein)
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rijksdienst voor de ijsselmeerpolders

ministerie van verkeer en waterstaat

Ter kennisneming:

820774

De Landdrost van het openbaar lichaam
"Zuidelijke IJsselmeerpolders"
Postbus 200
1300 AB ALMERE
ingekomen:

S.V. Almere
Postbus 25

0 1 JULI 1982

ZI]P

1300 AA

ALMERE

afd./dir.

W ^
om advies:

Q dac A
QdacB
Q med avt

uw bref van:

•

ing avt

D

cie

HI

stafmap

folocopie:

lelystad,

I 29 j u n i

uw kenmerk:

ons kenmerk : B c d a

onderwerp h e r z i e n e akte van v e r h u r i n g

bijlage(n):

1982

25097

2

toestelnummer:

2293

verzonden: 3 f] J(J N |

1 gg ?

Bijgaand ontvangt u in tweevoud een herziene akte van verhuring (Inv.Dom.
8e afd.Letter H nummer 250 Zfl.) inzake het voetbalcomplex in de zgn.
Oostelijke Groene Wig te Almere-Haven. De herziening betreft de huurprijs;
deze is gehandhaafd op het niveau van de voordien geldende huurovereenkomst.
Vooi- het overige is er geen aanleiding de huurovereenkomst te wijzigen; de
bezwaren tegen verschillende artikelen die u naar voren heeft gebracht, zijn
door de actuele situatie - het huurtijdvak is vrijwel voorbij - inmiddels
achterhaald.
Ik verzoek u beide exemplaren van de akte door de daartoe bevoegde personen van het bestuur te laten ondertekenen en ze daarna aan mij terug
te zenden.
Voor de nog niet betaalde huurprijs over de maanden november 1981 tot en
met juli 1982 ontvangt u binnenkort een nota.
D.A.C.:
VOO* E H g ^

2 0 JULI 1981

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

SUGGESTIE:

O.-L.a.
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n.5inkreiatie amrobank nv lelystad rekening 45.90 72 005
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m

ft"

pojstbus 8C D
8 2 0 0 AP

lelystad

smedinghuis
zuiderwagenplein 2
tel. ( 0 3 2 0 0 ) 9 9 1 1 1
telex 40115

bereikbaar met buslijn 143
(halte stadskantoor)
en de buslijnen 144. 146, 154 en 157
(halte noorderwagenplein)
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Rekening
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GTI Elektrotechniek Suyver en Roosen bv
Afdelingen:
Burgerwerk/Loodgleterij/Centraal antenne systemen
1016 HR Amsterdam
Prinsengracht 495
Telefoon

A1-1006

Algemene Bank Nederland nv
Rekeningnummer 540324272

(020) 254230/254980/249042
1000 BA Amsterdam, Postbus 1034

Gemeente Almere
Afdeling "Sport en Recrea
Postbus 200
1300 AE ALMERE
t . a . v . Dhr. B. v . d . Berg

elekti;otechniek

^iK^kkomen:

i

afd./dii.

|

i » j.J

4QQO

1 3 J A l l viol

ZIJP

Q

•"!

dac A

nr.

om advies:

| dac B
( med avr

j

fotocopie:

j mg avr

• «*•
J

i

stafmap

IUStUS/mS

Datum

16/11

Ordernumnner

75018
12792

Omschrijving

Datum 1982 01

Prijs

07

Bedrag

Betreft: Uitbreiding van onderverdeelinstallatie t.b.v. lichtmasten
sportterrein Almere-haven

Hiermede berekenen wij u de uitgevoerde
werkzaamheden volgens bovenstaande specv
ficatie aan de elektrische installatie
van bovengenoemd sportterrein.
Arbeidsloon:

f 1.280,=

Materiaal:
696 mtr. RWPK 5x2| 0
a
f 4,34
8 CEEF0RM contactst. Ta 64 611756
a
f 18,65
8 CEEF0RM koppelcont. st. TA 60 611871
a
f 22,90
12 koppen K 2
a
/ 0,73
12 diazedpatronen 16A
a
f 0,52
12 passchroeven 16A
a
f 0,29

f3020,64
f 149,20
f
f
f
f

183,20
8,76
6,24
3,48

/3371,52

•/- 15%

/ 505,73

f 2.865,79
f 4.145,79
f

BTW 18%
Gaarne betaling binnen 8 dagen.
Bij correspondentie/betaling gelieve u bovenstaand rekeningnummer te vermelden.

0

746,24

f 4.892,03

m

Coll

Statutaire zetel Amsterdam, Handelsregister 3470

•U GTI Amsterdam bv

<C^l

f

a

h£

gti

GTI Elektrotechniek Suyver en Roosen bv
Afdelingen:
Burgerwerk/Loodgleterij/Centraal antenne systemen

Rekening A 1 - 1 0 0 7

1016 HR Amsterdam
Prinsengracht 495
Telefoon
(020) 254230/254980/249042
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Algemene Bank Nederland nv
Rekeningnummer 540324272

1000 BA Amsterdam, Postbus 1034

Gemeente Almere
Afdeling " Sport en Recreatie"
Postbus 200

elektrotechniek

1300 AE ALMERE
t . a . v . Dhr. B. v . d . Berg

Referentie H .

Datum

26/11

Ordernummer

75018
12804

GuStUS/iTlS

Omschrijving

Datum 1 9 8 2

Prijs

01

07

Bedrag

Betreft: Sportterrein Almere-haven
Hiermede berekenen wij u het tijdelijk
plaatsen en aansluiten van lichtmasten,
diverse kabels opnieuw aan oude masten
gemonteerd op bovengenoemd sportterrein.
f 1.840,

Arbeidsloon:
Materiaal:
1 Halyesterkast HH type SK424A a f 154,31
2 einddeksels HH type H 402
a f 10,84
4 CEEF0RM cont. st. TA64 611756
a f 18,65
4 Ceeform koppelcont. st. TA60 611871
a i 22,90
0,69
4 wartels PG 16 i s o l
a f
0,12
a f
4 moeren PG 16 i s o l .

/154.31
f 21,68
/ 74,60
f 91,60
f 2,76
f 0,48
f345 ,43

- / - 15%

/ 51,81

f

293,62

f 2.133,62
BTW 18%

f

384,05

/ 2.517,67

Gaarne betaling binnen 8 dagen.
Bij correspondentie/betaling gelieve u bovenstaand rekeningnummer te vermelden.

Coll
Statutaire zetel Amsterdam, Handelsregister 3470

H GTI Amsterdam bv
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zuidelijke ijsselmeerpolders
almere

WV /><

21, r

b e s p r e k i n g op

^

)AC-A

DAC-B

in/te

onderwerp r e k e n i n g G . T . I , t . b . v . sportcomplex W.G.W.

steller:

aoamBocKgr; memo van B. T e r s t e e g aan R . J . Lagaunne

a f d e l i n g / X S e e e s c : S+R

d.d.

25-01-82

paraaf

U.J. v.d.

Berg

chef:

medeparaaf
afwezig

adj .-secretaris
uitvoeren
door/voor

Almere, 1 maart 1982
conclusies:

- eind oktober/begin november verzoek gekregen van het comite"
5 jaar Almere om gebruik te mogen maken van de verplaatsbare
lichtmasten, welke in het bezit zijn van het o.l. Z.IJ.P.;
- verzocht aan SVG - B+U B. Tersteeg of zij de plaatsing wilden
verzorgen;
- zonder specifieke aansluitingen en voldoende kabel konden de
lampen niet branden;
- wederom het verzoek gericht aan B. Tersteeg of hy hier iets
aan kon doen;
- B. Tersteeg zou het e.e.a. regelen;
- er zou iemand van de FC Utrecht komen met de sleutel om de
situatie ter plekke op te nemen, echter deze persoon is niet
komen opdagen;
- met B. Tersteeg is niet gesproken over kosten;
- ben ervan uitgegaan, dat e.e.a. zou worden bekostigd uit de
post volksfestiviteiten van SVG;
- door my is geen opdracht gegeven aan G.T.I., noch heeft ooit
een kostenraming my bereikt;
- by nader inzien bleken de opgestelde masten niet voldoende
licht te geven;
- door Electromach zijn masten geplaatst;
- wederom zijn de aansluitingen verzorgd door G.T.I.,
ook hiervoor zijn door my geen opdrachten verstrekt, sterker
nog: de monteurs gaven aan het e.e.a. met B. Tersteeg te
hebben geregeld;
- rekeningen, geadresseerd aan my, doorgezonden aan B. Tersteeg.

- 2 DAC-A d a t u m :
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uitvoeren
door/voor:
- 2 Conclusie;
-

ik heb verzuimd te informeren naar de kosten;
B. Tersteeg gaf de indruk het e.e.a. te regelen;
B. Tersteeg heeft aan G.T.I, opdrachten verstrekt;
uitbreiding installatie t.b.v. completering lichtmasten
t.b.v. spel-o-theek/service-buro;
aanpassing aansluiting FC Almere en arbeidkosten m.i. op koste^i
van SVG.

aldus D.J. van de Berg

B019

uitvoeren
door/voor:

'

B019
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RUK&DIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS
Smedinghuis
L E L Y S T A D

Verslag bespreking handbal- korfbalvereniging Almere-Haven
Aanwezig: Dhr. Fheinbeen, dhr. t>«i*~ *^i**^u0^o<£ot _, mevr. J. Heyblom
(korfbal); mevr. Kalse, mevr. FaaS (handbal), dhr. van
Renen (o.l. Z.IJ.P.), dhr. va;. Gelswijk en dhr. Surink
(R.IJ.P.).
De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders kan het ver7oek van de
handbal-, korfbal- en de hockeyvereniging inwilligen om de 'hockeyaccommodatie' in ieder geval voor 44n jaar aan de drie verenigingen
te verhuren.
De hockeyvereniging heeft officieel nog niets verzocht, de hockeyvereniging is ook niet bij de bespreking aanwezig wegens vakanties.
Er zal getracht worden zoveel mogelijk rekening met de hockeyvereniging
te houden.
Een voorstel wordt getoond voor de indeling van de velden waarin opgenomen zijn 1 korfbalveld; 2 handbalvelden en 1 hockeyveld.
Voor een tournooi van de handbalvereniging op 18 en 19 augustus
zullen twee extra velden worden witgekalkt, en de belijning zal
begin augustus worden aangebracht.
Bezien moet worden of er begin
augustus 4 x 2 doeltjes aanwezig zijn. Verzocht is wie een witkar
ter bescnikking stelt.
De kleedaccommodatie zal voor e"e*n jaar evenals de kantine, aan de
drie verenigingen worden verhuurd. Hiervoor zal een gebruikstijdenrooster worden opgesteld, zodanig d.t de verenigingen zo min mogelijk
tegelijkertijd aanwezig zijn.
Voorlopig worden geclaimed:
Handbal: training: dinsdags vanaf 7/8 (senioren)
woensdags (junioren)
wedstryden:

19*00 - 23.00 uur
17.00 - 20.00 uur

zaterdag en zondag wordt nader door de bond
Vi-stgesteld (1 week uit, 1 week thuis)
,

Korfbal: training: woensdags vanaf 22/8 (senioren)
wedstrijden: zondag
(senioren)

20.30 - 22.00 uur
13*00 - 1700 uur

Hockey: training: woensdag
wedstry'den: zaterdag en/of zondag
De handbalvereniging zal bij de bond informeren of bekend is welke
weekenden thuis gespeeld zal worden; de korfbal kan zich daar
eventueel naar schikken.
De kantine zal door een kantinecommissie worden beheerd, wisselend om
de week handbal - korfbal en de hockeyvereniging naar rato van het
gebruik. Een brouwerij zal worden benaderd vcor de inrichting.
Gestreefd wordt om alle gebruikstijden en onderlinge afspraken voor
1/8/79 geregeld te hebcen. De verenigingen zullen op 2o/7/79 alle
afspraken konkreet aan RIJi bekend maken zodat e.e.a. in de aktes van
verhuring kan worden opgenomen.
Volgende bespreking

26/7/79 om 20.00 uur in de HULK.

4.8CC*

zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
bespreking op 25 juli 1979
t^/^a.

X

DAC-A

de vergaderzaal van het Indoorsportcomplex te

DAC-B

in/ §5^

Almere.
onderwerp

steller:

A.A.S. Boelijn

aanwezig de heren J. Faas en L.J.H. Grande (A.S.C. Najad*^ d el ing/bureau:
J. Fhijnbeen en Stropel (EKVA) alsmede
paraaf chef:
A.A.S. Boelijn (bureau sport en recreatie)
medeparaaf:
afwezig

met

kennisgeving: de heer K. van Baar (Hockeyvereniging i-o.-)

adj .-secretaris:

Ifc

uitvoeren
door/voor

Almere, 30 juli 1979.
conclusies:
Gelet op de mededeling van de RIJP aan bovengenoemde verenigingen,
datxij tot gereedkomen van het tweede sportveldencomplex, samen gebruik dienen te maken van de kantine en de velden, die voor de
hockey op het sportcomplex "De Marken" gerealiseerd zijn, hebben
de onderscheiden verenigingen e.e.a. teruggekoppeld naar hun besturen.
Het bestuur van A.S.C. Najaden gaat er van uit dat er een beheerscommissie, bestaande uit afgevaardigden van de onderscheiden verenigingen in het leven geroepen dient te worden.
Bedoelde beheerscommissie zal dan de kantine moeten gaan exploiteren.
De verdeling van de baten en de lasten, alsmede de werkzaamheden
zullen dan procentueel verdeeld worden.
Het bestuur van de EKVA ziet het functioneren van een beheerscommissie vooralsnog niet zitten, ze zien eerder dat de onderscheiden verenigingen hun eigen gedeelte inrichten en exploiteren
(een verdeling van de kantine in drie gedeelten).
Het bestuur van de EKVA heeft wat moeite met een eventuele verdeling van de baten.
Gezien de onduidelijkheid die bij de EKVA bestaat t.a.v. de verdeling van baten, lasten en werkzaamheden, stelt het bureau sport
en recreatie de verenigingen voor een voorlopige verdeling van
20% EKVA en 80% A.S.C. Najaden, met de restrictie dat de eerste
20% voor de Hockeyvereniging (i.o.) van de 80% van de A.S.C. Najaden zal afgaan.
Hierdoor zal de verdeling 20-20-60, respectievelijk EKVA-Hockeyvereniging-A.S.C. Najaden.
De baten, lasten en werkzaamheden zullen dientengevolge naar rato
verdeeld worden.

DAC-A datum:

9 AUG. 1979

SUGGESTIE:

IYtP\. Jc*^u~Q$A+^i~*ja
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B019

uitvoeren
door/voor:
De afgevaardigden van A.S.C. Najaden gaan hiermee akkoord, terwijl de EKVA e.e.a. terug zal koppelen naar het bestuur.
De uitslag zal z.s.m. aan het bureau sport en recreatie worden
medegedeeld.

B019

De Almeerse Hockeyclub
Opgericht 1 September 1979

Secretariaat:
Helma Frijn,
Hofmark 202,
Almere.
Almere, 26 januari 1980.

Bij Jeze doen wij U het beloofde overzicht (praatstuk) inzake de samenwerking
van onze verenigingen omtrent het gebruik van de hockey akkomodatie toe komen,
Overeen gekomen is,dat na het e.e.a. in overweging te hebben genomen en
behandeld is in de verschillende besturen, een avond sal vorden belegd oo het
e.e.a. verder uit te werken en tot een regeling te komen.
a In eerder stadium is er al overeenstemming bereikt over de huur van de
akkomodatie.
Overeen gekomen is toen, dat de huur a Fl.1.824-.- via. een 1/3 verdeelsleutel
door de verenigingen zal worden opgebracht.
b_ Ons inziens is er ook overeenstemming bereikt over de inrichting van het
complex.
En wel om redenen dat de akkomodatie na het gereedkomen van het handbal en
korfbalkomplex, geheel in handen vata de hockey vereniging overgaat.
Daarom was het toen en nu nog zinvol dat de hockey vereniging de volledige
inrichting voor haar rekening neemt.
Op basis van de afschrijving op de inventarlB zal dan een huurprijs in rekenim
aan de betrffende verenigingen worden gebracht.
Oa het e.e.a. kort te slu.Iten 1B het misschien verstandig om ook hier op
basis van gelijkheid de huur (afschrijving) te regelen.
Gezien de vrij hoge kosten van de inrichting zal in de huurkoeten ook
een gedeelte van de rente van een geldlening ingecalculeerd dienen
te worden.
£ De vaste laBten zals bijv. Verzekeringen- Vastrecht,NutsvoorzieningenTelefoon- Huur geyser e.d, kunnen wij, zeker in verband met het vrij
gebruik van alle 3 de verenigingen van de akkomodatie , ook op basis
van gelijkheid verdelen.
d. De variabele lasten zoals : Gas Water Electricitelt, Schoonmaakmiddelen,
Telefoon gesprekken, Reparaties e.d. zijn wat een verdeling betreft discutabel
en zijn ook pas na het begrotingsjaar volledig bekend.
Een gegeven Is , ook alweer om het e.e.a. kort te sluiten, eveneens op
1/3 basis te verdelen. Maar een maatstaf hoeft dat zeker niet te zijn.
©_ Een ander punt waar overeenstemming over bereikt moet worden is natuurlijk
de in en verkoop van de bar.
Naar ons idee is dit een van de moeilijkste punten.
Ook de bar bezetting en openingstijden moeten perfect geregeld worden.
Het e.e.a. zal zeker via een beheerscommissie gerealiseerd moeten worden.
Misschien is het verstandig om dit punt In de verschillende besturen
nog eens nader te bespreken om op de nog nader te bepalen datum met voorstellen en ideen te komen.
Misschien liggen de Ideen niet te ver uit elkaar en kunnen wij voor een
goede regeling elkaar ook hier in vinden.
Deze gegevens geven ongeveer onze visie aan, Behoudens enkele
vermelde eerder genomen beslissingen, liggen alle punten natuurlijk
nog volledig open en zijn volledig discutabel.
Vij hopen met onze visie en jullie bereidheid om hier notie van te
nemen en evt.met andere voorstellen te komen, een goede stap in de
juiste richting te hebben gezet.
P.S.De voorzitter v.d.Korfbalver. zal na bestudering in overleg
root de andere verenigingen een datum vaststellen.
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Almere, 2 april 1980

GEBRUIK AKKOMODATIE SPORTPARK DE MARKEN

Mening ASC NAJADEN en EKVA in antwoord op het overzicht (praatstuk) van de
Almeerse Hockeyvereniging.
Basis voor een goede samenwerking op het gebied van het gebruik van de
akkomodatie is de rechtsgelijkheid. Dit houdt in dat geen van de verenigingen
de boventoon kan voeren.
a) Huur akkomodatie op basis van 1/3 akkoord
Huur velden op basis van grootte

b) Het feit dat de hockeyvereniging de inrichting op zich zal nemen is voor
ons geen probleem. Wel zouden wij een max. bedrag aan aan te schaffen
inventaris willen vaststellen van /

<?.<3 e><5>cc -^

Graag zouden wij willen weten welke afschrijvingstermijn zal worden toegepast. Een periode van 10 jaar lijkt ons zeer redelijk. 1/3 per vereniging p.j.
(b.v. aanschafwaarde inventaris / 20.000,--, afschrijvingstermijn 10 jaar =
/ 2000,- per jaar = / 666,66 per vereniging)
Het incalculeren van de rente van de geldlening lijkt ons irreeel. De geldlening
zal aangegaan moeten worden of er nu een of drie verenigingen gebruik maken van de
akkomodatie.

c) Uiteraard zijn wij bereid bij te dragen in de vaste lasten zoals verzekeringen
vastrecht, huur geiser, telefoonabonnement e.d. Ook op basis van 1/3 per vereniging
per jaar.
Wat betreft de aansluitingskosten van de telefoon willen wij echter een uitzondering maken. Deze kosten komen o.i. voor rekening van de hockevereniging om de
zelfde reden als genoemd onder b inzake de rente van de geldlening.

d) De variabele lasten, die volgens ons inhouden: gas, water en electriciteit
moeten ons inziens evenredig naar gebruik worden verdeeld. De hand- en korfbalvereniging zullen slechts gedurende een periode van 5 maanden gebruik maken van
de akkomodatie. Ons lijkt 1/3 per vereniging wel reeel, maar dan alleen gedurende
de gebruiksperiode.
De schoonmaakraiddelen behoren niet tot de variabele kosten. Dit is meer een
taak voor de beheerscommissie.
Ook de telefoongesprekken kunnen niet verdeeld worden op basis van 1/3 om
dezelfde reden als hiervoor genoemd bij het verbruik van gas, water en electriciteit .
Wij stellen voor een telefoonautomaat te nemen, zodat degene die het meest
belt deze kosten ook zelf draagt. Dit voorkomt o.i. ook problemen bij het
gebruik door leden van de telefoon.

- 2 -

Wat precies onder reparaties verstaan wordt is ons niet geheel duidelijk.
De drie verenigingen huren de akkomodatie en mogen aannemen dat de verhuurder
verantwoordelijk is voor evt. mankementen aan de akkomodatie.
Als bedoeld wordt reparatie aan b.v. het koffiezetapparaat e.d. dan lijkt
1/3 per vereniging ons alleszins redelijk.
Moedwillige vernielingen door leden van de diverse verenigingen worden hiervan
uiteraard uitgesloten.

e) Wij hebben ook onze gedachten laten gaan over de opzet van de beheerscommissie.
Wij zijn uitgegaan van het concept van de ZIJP, dat ons alleszins redelijk lijkt.
Hieronder worden puntsgewijs de artikelen van evt. commentaar voorzien.
art.l. Een lid van de beheerscommissie mag volgens ons wel in het bestuur van een
vereniging zitten. Dit moet dus open blijven.
art.2. Akkoord
art.3. Akkoord
art.4. Akkoord
art.5. Akkoord. Om het probleem van de verdeelsleutel zo gering mogelijk te maken
en 6.

stellen wij voor de kosten van inkoop van de artikelen te stellen op 1/3
per vereniging. Dezelfde basis geldt uiteraard ook voor de opbrengst van de
kantine. Ons inziens voorkomen we door deze formule eindeloos gediscussieer.

art.7. Akkkoord. Met uitzondering van het accountantsrapport.
art.8. Akkoord. Het bedrag voor kleine in- en aankopen (dus niet voor investeringen)
door de beheerscommissie vrij te gebruiken, zonder toestemming van het bestuur
hebben wij op / 100,- vastgesteld.
art.9. Akkoord. Voor verdeelsleutel zie art. 5 en 6.

Bestuur

Bestuur

ASC NAJADEN

EKVA

Qjmschri jving van de taken van de beheerscommissie

1, Het maken van regels omtrent de exploitatie en het gebruik van de kantine c.a.
Na het maken van deze regels worden deze door de onderscheiden besturen
goedgekeurd, waarna ze worden ingesteld door de beheerscommissie.
Ook het bewaken van deze ingestelde regels dienen door en middels de
beheerscommissie te geschieden.
Inbreuken op de gestelde regels dienen door de beheerscommissie
gesignaleerd worden. Sancties op deze inbreuken worden eveneens
door de beheerscommissie opgesteld en door de onderscheiden besturen
goedgekeurd. Eventuele financiele consequenties verbonden aan inbreuken worden door de beheerscommissie opgesteld en aan de betrokken
Vereniging gepresenteerd,
2. Financiele-aangelegenheden;
W
De beheerscommissie dient er zorg voor te dragen;
- het opstellen van een jaarlijkse begroting;
- het bewaken van de jaarlijkse begroting;
- Het voeren van boekhouding en het bijhouden 'van voorraad-administratie
- voorts alles te doen of te laten doen wat nodig is om de exploitatie
van de kantine c.a. te bevorderen en/of te verbeterenj
i- het maken van de jaarlijkse exploitatie-rekening;
Uiteraard dienen de onderscheiden besturen hun goedkeuring aan de
begroting, rekening en investeringen.(zie artikel 3»)
3. Tijdens de openingsuren van de kantine c.a, dient de beheerscommissie er voor
zorg te dragen, dat voldoende personeel aanwezig is om de kantine c.a.
^

te exploiteren. Dit personeel is verantwoordigschuldig aan de beheerscommissie en onder geen geval aan de onderscheiden verenigingen.

I3«

•i

Artikel 1 - beheerscommissie.
De beheerscommissie bestaat uit 3 personen, die daarin worden benoemd door de
besturen van de in de commissie vertegenwoordigde verenigingen.
De in de beheerscommissie te benoemen personen mogen niet een bestuursfunctie
bekleden in een van de in de beheerscommissie vertegenwoordigde verenigingen.
Indien een van de leden van de beheerscommissie tevens een bestuursfunctie
aanvaardt, dan houdt het betreffende lid van rechtswege op lid van de beheerscommissie te zijn.
Het bestuur van de vereniging waarvan het lid een bestuursfunctie heeft aanvaard,
benoemd zo snel mogelijk een vervanger.
Artikel 2 - taak.
De beheerscommissie heeft tot taak om, onafhankelijk van de in de beheerscommissie
samenwerkende verenigingen, het gehele pand met inventaris, staande op het
sportpark "de Marken" te beheren en de ingebruikgeving daarvan te regelen.
Tot deze taak behoort o.m.:
- het maken en instellen van regels omtrent de exploitatie en gebruik van de
kantine c.a.;
- het signaleren van inbreuken op de gestelde regels en het doorgeven daarvan aan
de besturen;
- het zelfstandig verrichten van uitgaven, uit een daarvoor door de verenigingen
beschikbaar gesteld bedrag, ter bevordering en verbetering van de exploitatie
en het gebruik van de kantine c.a.;
- er voor te zorgen dat tijdens de openingsuren van de kantine c.a. personeel
aanwezig is om de kantine c.a. te exploiteren;
- het voeren van een boekhouding en het bijhouden van een voorraadadministratie;
- en verder alles te doen of te laten doen wat nodig is om de exploitatie en het
gebruik van de kantine c.a. te bevorderen en/of te verbeteren.
Artikel 3 - stemmen.
In alle gevallen waarin de beheerscommissie bevoegd is tot het nemen van een
besluit, gebeurt dit met alle stemmen voor.
Artikel 4 - financiele aansprakelijkheid.
De leden van de beheerscommissie zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de door
hun als lid van de beheerscommissie verrrichte handelingen.
Iedere, in de beheerscommissie vertegenwoordigde, vereniging is in haar geheel
aansprakelijk voor de door de beheerscommissie gestelde daden en/of handelingen.
Verrekening vindt plaats via de overeengekomen verdeelsleutel voor de financiele
lasten.
Artikel 5 - financiele lasten.
De lasten, voortvloeiend uit het beheer en de exploitatie van de kantine c.a.
worden via een door de vereniging nader overeen te komen verdeelsleutel over de
verenigingen omgeslagen.
Artikel 6 - financiele baten.
De baten, voortvloeiende uit het beheer en de exploitatie van de kantine c.a.
worden via een door de verenigingen nader overeen te komen verdeelsleutel aan
het einde van een boekjaar aan de verenigingen uitgekeerd.
Artikel 7 - financieel overzicht.
Door de beheerscommissie wordt aan het einde van elk boekjaar een financieel
overzicht van het afgelopen jaar opgemaakt.
Dit overzich wordt, vergezeld door een accountantsrapport, aan de betrokken
verenigingen overgelegd.
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Artikel 8 - investeringen.
De door de verenigingen, op advies van de beheerscommissie, verrichte investeringen worden volgens een door de verenigingen nader overeen te komen verdeelsleutel gedragen.
De beheerscommissie is bevoegd om, zonder toestemming van de verenigingen, inen aankopen en kleine investeringen ten behoeve van het beheer en de exploitatie
van de kantine c.a. tot een bedrag van /
te verrichten.
Artikel 9 - beeindiging gebruik.
Ingeval van beeindiging van het gebruik van de kantine met kleedgebouwen, worden
de daaruit voortvloeiende kosten en baten overeenkomstig de afgesproken verdeelsleutel voor kosten en baten over de verenigingen verdeeld.
Bij de vereffening, die door de beheerscommissie wordt uitgevoerd, wordt rekening
gehouden met de reeds plaatsgevonden hebbende afschrijvingen.

Artikel 1 - beheerscommissie.
De beheerscommissie bestaat uit 3 personen, die daarin worden benoemd door de
besturen van de in de commissie vertegenwoordigde verenigingen.
De in de beheerscommissie te benoemen personen mogen niet een bestuursfunctie
bekleden in een van de in de beheerscommissie vertegenwoordigde verenigingen.
Indien een van de leden van de beheerscommissie tevens een bestuursfunctie
aanvaardt, dan houdt het betreffende lid van rechtswege op lid van de beheerscommissie te zijn.
Het bestuur van de vereniging waarvan het lid een bestuursfunctie heeft aanvaard,
V benoem^fzo snel mogelijk een vervanger.
Artikel 2 - taak.
De beheerscommissie heeft tot taak om, onafhankelijk van de in de beheerscommissie
samenwerkende verenigingen, het gehele pand met inventaris, staande op het
sportpark "de Marken" te beheren en de ingebruikgeving daarvan te regelen.
Tot deze taak behoort o.m.:
- het maken en instellen van regels omtrent de exploitatie en gebruik van de
kantine c.a.;
- het signaleren van inbreuken op de gestelde regels en het doorgeven daarvan aan
de besturen;
- het zelfstandig verrichten van uitgaven, uit een daarvoor door de verenigingen
beschikbaar gesteld bedrag, ter bevordering en verbetering van de exploitatie
en het gebruik van de kantine c.a.;
- er voor te zorgen dat tijdens de openingsuren van de kantine c.a. personeel
aanwezig is om de kantine c.a. te exploiteren;
- het voeren van een boekhouding en het bijhouden van een voorraadadministratie;
- en verder alles te doen of te laten doen wat nodig is om de exploitatie en het
gebruik van de kantine c.a. te bevorderen en/of te verbeteren.
Artikel 3 - stemmen.

X

In alle gevallen waarin de beheerscommissie bevoegd is tot het nemen van een
besluit, gebeurt dit met alle stemmen voor.
Artikel 4 - financiele aansprakelijkheid.
De leden van de beheerscommissie zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de door
hun als lid van de beheerscommissie verrrichte handelingen.
Iedere, in de beheerscommissie vertegenwoordigde, vereniging is in haar geheel
aansprakelijk voor de door de beheerscommissie gestelde daden en/of handelingen.
Verrekening vindt plaats via de overeengekomen verdeelsleutel voor de financiele
lasten.
Artikel 5 - financiele lasten.
De lasten, voortvloeiend uit het beheer en de exploitatie van de kantine c.a.
worden via een door de vereniging nader overeen te komen verdeelsleutel over de
verenigingen otngeslagen.
Artikel 6 - financiele baten.
De baten, voortvloeiende uit het beheer en de exploitatie van de kantine c.a.
worden via een door de verenigingen nader overeen te komen verdeelsleutel aan
het einde van een boekjaar aan de verenigingen uitgekeerd.
Artikel 7 - financieel overzicht.
Door de beheerscommissie wordt aan het einde van elk boekjaar een financieel
overzicht van het afgelopen jaar opgemaakt.
Dit overzich wordt, vergezeld door een accountantsrapport. aan de betrokken
verenigingen overgelegd.
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Artikel 8 - investeringen.
De door de verenigingen, op advies van de beheerscommissie, verrichte investeringen worden volgens een door de verenigingen nader overeen te komen verdeelsleutel gedragen.
De beheerscommissie is bevoegd om, zonder toestemming van de verenigingen, inen aankopen en kleine investeringen ten behoeve van het beheer en de exploitatie
van de kantine c.a. tot een bedrag van /
te verrichten.
Artikel 9 - beeindiging gebruik.
Ingeval van beeindiging van het gebruik van de kantine met kleedgebouwen, worden
de daaruit voortvloeiende kosten en baten overeenkomstig de afgesproken verdeelsleutel voor kosten en baten over de verenigingen verdeeld.
Bij de vereffening, die door de beheerscommissie wordt uitgevoerd, wordt rekening
gehouden met de reeds plaatsgevonden hebbende afschrijvingen.
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Almere, 29 a p r i l 1980
A.S.C. NAJADEN
opgericht 15 aug. 1978

Aan de heer C. van Baar, Hockeyvereniging
Middenhof 125
Almere
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Geachte heer Van Baar,
Dinsdag 29 april was er een bespreking geplanned tussen de
drie verenigingen en het bureau sportzaken van de ZIJP
ter bespreking van het concept, opgesteld door sportzaken,
van de in te stellen Beheerscommissie.
Daar er om 20*10 uur alleen vertegenwoordigers van de
hand- en korfbalvereniging aanwezig waren, zijn wij
onverrichter zake naar huis teruggekeeerdo
Wij stellen ons voor dat nu het tot twee keer toe niet
mogelijk is gebleken met uw vereniging te vergaderen
het initiatief nu van u uit moet gaan.
Hoogachtend,
namens de
korf- en handbalvereniging

secretaresse

cc<: Bureau Sportzaken ZXJB
EKVA

8 rr- *•

I

ingefcomen:

ZiJP-ALMEBE I

7 AUG 1980

9Z VF]

'•"

TT^hr.BoeliJi

A.S.C. Najaden
seer. G./i, Kalse
Middenhof 152
Almere

4 auguetus 1930.

betr.S ons schr. 21-8
uw schr. 28*4

flijne heren,
l/ia Hatta Spoelstra hebben ua vernoman dat u problemen
heeft met de afsluiting van gas en elektriciteit in de
kantine en dat dit vooral uu toernool wan 16 en 1?
augustus in gevaar kan brengen.
Helaas hebben ue in onze laatst© bestuursvargsdering
moetsn besluiten dit nag enige tijd te laten voortduran
dear as nog steeds geen ankale bsvredigende reaktie van
uw vereniging, resp. korfbal-, hockeyvereniging of RI3P
oJ^Z-f-jP geweest is. E.e.a. hadden us reeds in bovenver-nfeld schrijven onder uw aandacht gebracht, maar ook hier
is nnait op garaageard.
•e betrauren het ten zserate dat wa tot deze "onsympathieke"
handoling mosstan nvergsan, maar van onzs kant gezien, was
hat de enige mogelijkheid om e.e.a. onder de aandacht van
da diverse instanties to krijgen all zodoanda alias op ta
kunnen lossen,
•

'

uij hopen op ©en zo spoadig mogelijke
ing, die voor
alio betrokken partijen aanvaardbaar zal zijn.
Inmiddels verblijven yij,
met vrlendolijke groeten,
L.T.V.-Almere

Angelita Nienhuia
Sakretereaae
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zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
bespreking op

26 augustus 1980

DAC-A

in/te

M

DAC-B

Corrosia te Almere
steller: A.A.S. Boelijn
onderwerp 1. Ondertekenen van contracten.
2. Regeling kosten m.b.t. de nutsvoorzieningt;n.
aanwezig
mevrouw W.F.P. Frijn, de heren C. van Baar, afdeling/bureau: III
E. Gremmer,pt Bieze (hockeyvereniging)en mevrouw Jansen
en mevrouw P. Bitter (handbalvereniging) , de paraaf chef:
heer J. Barczuk (korfbalvereniging), de hereijr
-^—r*
m e d e p a r a a f : (2p
OQOQ8Q
J.B. Zijlmans en J. Surink (Rijksdienst),
alsmede de heer A.A.S. Boelijn (bureau
axxgxig
.-secretaris:
sport en recreatie)
uitvoeren
Almere, 5 September 1980
door/voor

=A

conclusies:
ad 1. Na het beantwoorden van enkele vragen met betrekking tot het
voorgelegde contact, besloot de Rijksdienst enige wijzigingen
en aanvullingen in het contract aan te brengen. Hierna zal
deze aan de betrokken verenigingen ter ondertekening worden
voorgelegd.
Aanvullingen en wijzigingen.
Omschrij^ing_overeenkomst_lid_Bi
Alsmede het gebruik van de technische ruimte.
Al£ikel_Zz_li^_2j.
De hokeyvereniging had moeite met deze bepaling, maar ging
na uitleg van de Rijksdienst hiermee akkoord.
Artikel_8^
Voor alle duidelijkheid wordt hier de APV en de Drank- en
Horecawet genoemd.
Artikel_9i_lid_2i
De onderscheiden verenigingen vinden, dat gezien het gemeenschappelijke gebruik van ruimten op dit complex het moeilijk
is nalatigheid van bepaalde vereniging aan te tonen bij ontstane calamiteiten. De Rijksdienst heeft begrip voor de aangevoerde argumenten en zegt toe dit artikel slechts toe te
zullen passen indien nalatigheid aantoonbaar is.
ad 2. Voor dit gedeelte is tevens uitgenodigd de tennisvereniging.
Namens deze vereniging waren aanwezig mevrouw A. Nienhuisvan Loenen en de heer Nienhuis. Gelet op het feit dat de
tennisvereniging tot op heden alle rekeningen van de nutsbedrijven voor het gehele complex betaald heeft en dat moeilijk te verhalen blijkt, wil de vereniging een regeling met
betrekking tot het vooraangaande treffen.
DAC-A d a t i

16 SEP. 1980

parafering

SUGGESTIE:
Voor kermisgeving aannemen.

B019

uitvoeren
Afspraken.
door/voor:
Met betrekking tot de reeds betaalde rekeningen heeft de hockeyvereniging f 1.000,— overgemaakt, de handbalvereniging eveneens
f 1.000,— en de korfbalvereniging / 500,—. De korfbalvereniging
zal nogmaals / 500,— overmaken. Het restant wordt vervolgens in
drie gelijke delen door de drie verenigingen overgemaakt. Voorts
wordt afgesproken, dat in de toekomst de voorschotten van de nutsbedrijven voor 50% voor de rekening van. de tennisvereniging komt
en voor 50% voor rekening van de drie andere verenigingen. De
rekeningen van deze voorschotten worden op basis van de twee kantinebemeteringen afgerekend. De voorschotten en de rekeningen van
het tussengebouw worden op basis van 50% voor de tennisvereniging
en 50% voor de drie verenigingen afgehandeld.

•

B019

nr -iKs

Ia>vn tennisvereniging almere
park: sportpark de marken

LAWN-TENNISVERENIGING 'telefoon: 03240- 12359
ALMERE

bank: amrobank 44.17.62.743

iJigekomen:
ZIJP-ALMERF.

Z.IJ.P.
tav de afd sport en recreatie
Kerkstraat 98-100
Almere
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Mijne heren,

Zoals overeengekomen met uu heer Boelijn doen uij u
hierbij toekomen een kopie van ons schrijven
aan de hockey-, cq handbal- en korfbalvereniging.
Het betreft de verdeling van gas/uater en elektriciteit
tussen de LTV en de bovengenoemde verenigngen.
Inmiddels verblijven uij,

met vriendelijke groeten,
L.T.V. Almere

Angelita Nienhuis
sekretaresse

bijl.•

sekretariaat:
rozenwerf 71

1355AE almere
tel. 03240 - 10791

mx
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SUGGESTIE:
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S.k.A
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AKKOORD
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ESPREK
BESPREKEN
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REGELING. GAS-. UATER- en ELEKTRICTTFITSVOORZIENING

afgesproken;
1 x per jaar zullen de meters uorden opgenomen en de
rekeningen uorden als volgt verdeeld:
Tenniskantine uordt betaald door de L.T.V.
Hockeykantine uordt betaald door:
1/3 deel hockey
1/3 deel handbal
1/3 deel korfbal
kleedkamers uorden betaald door:
1/2 deel
1/6 deel
1/6 deel
1/6 deel

door
door
door
door

de
de
de
de

De voorschotnota's uorden door middel van
afschrijvingen als volgt betaald:
1/2 deel door.de
lis
deel door de
1/6 deel door de
1/6 deel door de

Almere, 2 September 1980.
3N

L.T.V.
hockey
handbal
korfbal
automatische
UT.V. '
hockey
handbal
korfbal

Te betalen voorschotnota's per maand vanaf 1 oktober 1980.
gas
uater
elektriciteit (385,— per 2 mnd)

/ 650,— per maand
20,— »
»
19 2,50 "
"
f 862,50

aandeel hockey 1/6 van / 862,50
"
korfbal
"
»
handbal
"

f 143,75

"
"

Mocht in de toekomst blijken dat deze bedragen uijzigen
dat zullen ue dit zo spoedig mogelijk doorgeven.

Almere, 2 September 1980
ON

«

lawn tennisvereniging
almere
park: sportpark de marken

€M€,

LAWN-TENNISVERENIGING
f telefoon: 03240
ALMERE bank: amrobank

- 12359
44.17.62.743

E.K.V.A.
t.a.v. de penningmeester
Hofmark ^ o
Almere.-

a/mere, 2 September 1980.

Geachte heer Fhijnbeen,
Zoals onderling afgesproken tijdens de bijeenkomst
gehouden in Corrosia doen uij u hierbij een rekening
en een overzicht van het maandelijks te betalen bedrag
toekomen.
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn uij altijd bereid e.e.a.
toe te lichten.
Inmiddels verblijven,

met vriendelijke groeten,
L.T.V.-Almere

Dos Nienhuis
Penningmeester

Bijl.-

sekretariaat:
rozen werf 71

1355 A E almere
tel. 03240 -10791

Opgenomen: elektriciteitsmeters:
hockey
1356 KUH
tennis
853 "
kleedkamers
2657 "
4866 KUH
Aandeel korfbal 1/3 deel van 1356+1328=2684 a 14,1 ct =
vast recht

/ 126,15
42,35

f 168,50
18^ BTU

30,33
/ 198,83

voorschotnot's elektriciteit:
1/6 deel van / 1.540,—
voorschotnota's uater augustus t/m September '80
1/6 deel van /
280,94
voorschotnota's gas okt. '79 t/m sept. '80
reeds betaald:
Nog over te maken

Bijlage

f

256,67
46,82
1.144,24

/

1.646,56

/

1.646,56

F

lawn tennisvereniging almere
park: sportpark de marken

MW

LAWN-TENNISVERENIGING ' telefoon: 03240 - 12359
ALMERE bank: amrobank 44.17.62.743

A.S.3. Najaden,
t.a.v. de penningmeester
Mevr. 0. Dovens
Binnenhof 15
Almere

almere, 2 S e p t e m b e r

1980.

Geachte mevrouu Dovens,
Zoals onderling afgesproken tijdens de bijeenkomst
gehouden in Corrosia doen uij u hierbij een rekening
en een overzicht van het maandelijks te betalen bedrag
toekomen.
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn uij altijd bereid"
e.e.a. toe te lichten.

Inmiddels verblijven uij,
met vriendelijke groeten,
LTV-Almere

Dos Nienhuis
Penningmeester

Bijl.

sekretariaat:
rozen werf 71

1355AE almere
tel. 03240 -10791

Opgenomen: elektriciteitsmeters:
Hockey
tennis
kleedkamers

1356 KUH
853 "
2657 "
4866 KUH

aandeel handbalvereniging 1/3 deel van 1356+1328=2684 a 14,1 ct:
/ 126,15

vast recht

42,35
/ lSSjoO
30,33
f 198,83

BTU 18%
voorschotnota's elektriciteit: 1 t/m 4
1/6 deel van / 1.540,=

256,67

voorschotnota's uater augustus t/m sept.'80
1/6 deel van / 280,94
voorschotnota's gas okt, '79 t/m sept, '80

46,82
144,24
Ji.646,56
1.000,—

Reeds betaald
Nog over te maken

bijlage

f

646,56

jjt

lawn tennisvereniging
almere
park: sportpark de marken

WW

LAWN-TENNISVERENIGING I telefoon:
ALMERE

03240bank: amrobank

12359
44.17.62.743

Hockeyvereniging
t,a,v, de penningmeester
de heer Uillem Coppoolse
Kromgouu 37
Almere

almere, 2 September 1980,
geachte heer Coppoolse,
Zoals onderling afgesproken tijdens de bijeenkomst
gehouden in Corrosia doen uij u hierbij een rekening
en een overzicht van het maandelijks te betalen bedrag
toekomen,
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn uij altijd bereid
e.e.a, toe te lichten,
Inmiddels verblijven uij,

met vriendelijke groeten,
L.T.V.-Almere

Dos Nienhuis
Penningmeester

Bi.il.-

sekretariaat:
rozen werf 71

1355 A E almere
tel. 03240
-10791

.->

Opgenomen: elektriciteitsmeters:
Hockey
1356 KUH
tennis
853 »
kleedkamers

2657

"

4866 KUH
Aaandeel hockey 1/3 deel van 1356+1328=2684 a 14,1 ct
vast recht
18% BTU

voorschotnota's
1/6 deel
voorschotnota's
1/6 deel

elektriciteit : 1 t/m 4
van / 1.540,—
uater augustus t/m sept. 1980
van /
280,94

Voorschotnota's gas okt. '79 t/m sept. '80

f 126, 15
42, 35
/ 168, 50
30, 33
jf 198, 83

/

256, 67

f

46, 82

fi*144, 24
646, 56
1,000,™* "

%

reeds betaald
Nog over te maken

Bijlage.

/

646, 56

VU. lioelr.w

-)9U.

1
*

Terug te ontvangen van
uater afrekening 1/3 van / 68,26
gas
afrekening 1/3 van / 1,864,15

. , . /

/

22,75 -/621,38 -/644,13 -/-

Voorschotnota nr, 5 elektra . ,

64,17

Voorschotnota november en december gas
Voorschotnota november en december uater, . . . . . . .

83,34
31,66

Totaal terug te ontvangen. . . . f

464,96

Dit bedrag is op uu bankrekening overgemaakt.
Na de afrekening van het elektra, in december, krijgt u een
nieuu maandbedrag doorgegeven.

* =
** =

zie blad I
zie blad II

Almere, oktober 1980
ON/AN

^00>

blad I

Afrekening uater:
beginstand
eindstand
verbruik

176
1047
~87T

(reeds berekend ad / 80,94)

verbruik hockey:
31 a 94 ct
J 29,14
vastrecht 50 % 38,50
/-67;64
BTU 4 %
2,71
7 70,35

verbruik tennis:
/ 863,86
519 a 54 ct.
38,50
vastrecht 50 %
f 902;36
BTU 4 %
36,09
7 538,45

verbruik kleedkamers:
75 _/_ a' 94 ct
J 74,26 -/BTU 4 %
2,97 -/I_ZZJL23_ = Z-

hockey

/ 70,35
38,61 -/-

al betaald 100^—
7 68,26 -/-

Almere, oktober 1980
DN/AN

tennis : / 938,45
38,61 -/J 899,84
al betaald 100,—
7 799,84

blad II

afrekening gas:
begin stand 1418 (reeds berekend ad 465,45)
eindstand
7395
verbruik
5977
hockeykantine

: 3348 a 27,9404 ct
50% van het vastrecht
B.T.U. 18%

f 935,44
25.50
7 9oo;94
172,97

/1133I91
tenniskantine

: 1404 a 27,9404 ct
50% van het vastrecht
toestellenhuur

/ 392,28
25,50
44,10
7

B.T.U. 18%
kleedkamers

: 1225 a 27,9404 ct
B.T.U. 18%

aandeel tennis:
kantine
/
545,02
kleedkamers f
201,94
7
746;96
betaald
f 3.240,—
teveel
f 2.493,04 -/-

Almere, oktober 1980
DN/AN

4OI;BB

83,14
7 545,02
/ 342,27
61,61
7 403,88
aandeel hockey/korfb./handb.
kantine
/ 1.133,91
kleedkamers
201,94
7 1.3SS;85
betaald
3.200,—
/ 1.864,15 -/-

c c : RIOP/fZlDf
van: Mevr. A. M. Nienjjuis-van Loenen

AiU. Doali

W

C,K,V.A.

p / a Familie Fhijnbeen
Hofmark 326 f
Almere

r

u

VAvM)^avVQ.

- 2 ^ . / V \ . £2Clv\

(2^

ingekewiea:

a?a..

• <«=*
to* tempo-team

R B K L W

I N G

Note Dick Hendriks (zie bijlage)
Voorschot 6 P.G.E.tf.
uu aandeel / 916,— : 6

f 531
* * * i 305 —

,

Betalings binnen 14 dagen np nnze reluming genoemd
in het briefhoofd oP op postgiro 4444116,
+++++++++++++++++++

3N

{, X52 67

cci nnpfifiw)

Handbalvereniging Ds Najaden,
p/a mevrouy 3. Dovens
Binnenhof IS,
Alwera

4 december 1980,

UUI1II

Nota Dick Hendriks (zi© bijlage) . « . . . . . . . , / 531,—
Voursch -t 6 p.G.E.d. » » . . . . .
• . B 385,—
fPMMMMMNMNMMMMM*

Uu aandeel / 916,— : 6 . . . . . . .

/ 916,—
152,^
cssassBS

Betaling binnon 14 dagen op onze rekening gsnoernd
in hat briofhoofd of op postgiro 4444116,

++++++++++++++

JN

•6,1 RI3P/ZI3P.

Hockeyvereniging,
p/a Kromgouu 37p
Almere

4 december 1980,

rekening

Nota Dick Hendriks (zie bijlage) . . . . . . . . . . / 531,—
Voorschot 6 P.G.E.M
" 385,—
Uu aandeel / 916,— : 6 . . . . . . . . . . . . .

/ 916,—
. f 152,67

betaling: binnen 14 dagen op onze rekening genoemd
in het briefhodW of op postgiro 4444116,

+++++++++++

3N

r 9 DEC tebO

^

in<j<ste«es*i

J"! dac A

D
hockey

fj] ing avr

Tennis
4149
853
3269

Eindstand
Beginstand
verbruik

3470
1356
2114

hockey
50% kleedkamers

2114
483
2597 Kwh a 17 ct

o m a<iNl»3'.

dsc B

r~l med avr

Afrekening elektriciteit

28 J* M1981

jtotocopie:

"~fri

047

kleedkamers Totaal
4021
11640
3055
5264
966
6376

f

50% vastrecht

441,49
248,29

f

BTW 18%.

689,78

124,16
f

50% eerste voorschotnota
reeds betaald

813,94

157,50
1.155,00 -/f

50% rekenirig gas januari/f ebruari

183,56 -/405,—
221,44

Uw aandeel

/ 73,81

Almere, 13 januari 1981.
JN

f

2 FED. 1981

JQI^U

Witt

RIJP - Surink

Q^4vwrc\

IJPV

v.Renen

1

(Xtxvi

W
Handbalvereniging De Najaden
Sekr. G.A. Kalse jfl
Middenhof 152,
1354 ER Almere

31 maart 1981.

Rekening
Nota gas, water, elektra vanaf maart t/m juni 1981.
maart 1981 voorschot Gamog
april 1981
"
mei 1981
•
H
juni 1981
Voorschot 2 P.G.E.M.
voorschot 3 P.G.E.M

Uw aandeel: / 2.250,— : 6

. . . . . / 4|5,4i5,4U5,415,315,315,/

2.250,-

/

375,-

Betaling: zo spoedig mogelijk op rekening genoemd in het briefhoofd

yklmett.

/

|

- 2JPR. 1981

-

cc.i ZIJP afd sport en recreatie
hockyvereniging

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
Smedinghuis
Zuiderwagenplein 2
8200 AP Lelystad
AANTEKCNEN
t.a.v. Ir. J.C. de Koning

11 juni 1980,
Geachte heer De Koning,
Refererend aan ons schrijven d.d. 21 mei j.l. aan de
heer H.3. Surink delen uij u mede dat uij een brief
ontvangen hebben van de hockeyvereniging, uaarin ons
wordt medegedeeld dat de hockyvereniging om diverse
redenen ueigart de betrokken rekeningen te voldoen,
Een van die redenen is het ontbreken van een kontrakt
met ti& RIJP zodat de L.T.V.-Almere nu genoodzeakt is
het betreffende gedeelte van het gas/uater gebruik
van de boeky vereniging aan de Rijksdienst in rekening
te brengan.
Bijgaand gelieve u een specifikatie van hat gas/uater
verbruik aan te treffen en een copie van de elektriclteiisrekening die per heden aan de hockyvoreniging
is gezonden,
Wij hopen dat e.e.a. zo spoedig mogelijk geregeld uordt,
want het is niet de bedoeling van de tennisvereniging
nog langer als nbankierw voor andere verenigingen te
fungeren.
fiochton uij voor 25 juni a.s. nog geen betaling van uie
dan ook ontvangen, dan nemen uij de vrijheid de hocky-,
c.q. handbal- en korfbalvereniging \fan gas/water/elektricitelt af te sluiten.
In het vertrouwen dat het niet zover komen zal, verblijven
wij,
met de meeste hoogachting,
L.T.V, Almere

A.M. Nienhuis-v.Loenen
sekretaresse

bijl.s 2x

""Stadte:...

cc.s RIJP
ZIJP afd. sport en
recreatie

y

•

HacNvvereniging
p/a Ceoa H.fl. van Baar
Middenhof 155
ALflERC

11 juni 1980.

REKENING BETREFFENDE VERBRUIK
ELEKTRA PERIODE BEGIN t/m 18-12-79
hockey kantine :
Tennis kantine :
kleedkamers
:

1356 KUH
853 KUH
2657 KUH

4855 m

aandeel hocky

: 1356 en 1328 m 2684 a 14,1 »
vastrecht
B.T.U, 18 %

voorschot termijn 1 + 2 + 3 aandeel 5Q%
uater juni 80
gas
juni 80

/
"

378,44
127,06

j* SOS, 50
„
91,00
/ 596,50
" 577,50
/ 1174,00
"
10,00
" 325.DO

Betaling zo epoedig mogelijk op onze rekening
bij de Amro bank Almere. nr, in briefhoofd vermeld.

1

*

*

rekening uater aan hockeyvereniging:
f 20,—
20,—
40,94
20,—
20,—
20,—
20,—
20,—
20,—
20.—

augustus 1979
September 1979
oktober 1979
november 1979
december 1979
januari 19|i
februari 1980
maart 1980
april 1980
mei 1980

aandeel hockey 50f3 /110,47

speciflcatie gas aan hcckeyverenigingj (augustus 1979 - mei 1980)
oktober 1979
november 1979
december 1979
januari 19f§
februari 1980
maart 1980
april 1900
mei 1980
aandeel hockey

i

465,45
600,—
600,—
650,—
650,—
650,—
650,—

i VJIS.'TS
*>Q%

2.457,72

lawn tennisvereniging almere
park: sportpark de marken

LAWN-TENNISVERENIGING ' telefoon:
ALMERE

03240 - 12359

pos tnirg:

4444116
ingekomen:

"j ||jl I w*

ZIJP
afd./dir.

nr.

fj

dacA

om advies:

fj

dacB

TER KENNlS^EMfN<3
Hockeyvereniging,
p/a Kromgouw 37,
Almere.-

|

| med avr

|

| ing avr

rotocopie:

• cis

^j stafmap

almere.

28 juli 1981.

NOTA VERWARMING en VERLICHTING
JULI t/m OKTOBER 1981.-

augustus 1981 voorschot GAMOG
September 1981
"
"
oktober 1981
"
"
Voorschot 4 PGEM
5
"
Nota Dick Hendriks (zie Bijlage)

. . . .

f 405,—
405,—
405,—
315,—
315,—
377,60

f 2.222,60
Uw aandeel: f 2.222,60 : 6 = / 370,43

sekretariaat:
rozenwerf 71

1355AE
almere
tel. 03240 - 10791

- 3 AUG. 1981

.. ,

ZJH
M*
LXLJ2

-

lawn tennisvereniging almere |
park: sportpark de marken

I •

LAWN-TENNISVERENMNG ltelefoon:
postgiro:

T|

03240_

12359

4444116

TER KENNiSNEMING
E.K.V.A.,
p/a Hofmark 326,
Almere.-

almere,

2g

j u U

^

^

NOTA VERWARMING EN VERLICHTING
JULI t/m OKTOBER 1981

augustus 1981 voorschot GAMOG
September 1981
"
"
oktober 1981
"
"
voorschot 4 PGEM
"
5
"
Nota Dick Hendriks (zie bijlage)

f

,

405,—
405,—
405,—
315,—
315,—
377,60
2.222,60

Uw aandeel f 2.222,60 : 6 = 1 370,43

Betaling: zo spoedig mogelijk, op gironummer genoemd
in het briefhoofd.

sekretariaat:
rozenwerf 71

1355 AE almere
tel. 03240 - 10791

g ^y^

(

^j

lawn tennisvereniging
park: sportpark

¥-

JC^/XM

almere

de marken

LAWN-TENNISVERENIGING
ALMERE

telefoon:
postgiro:

03240 - 12359
4444116

TER KENNISWEMING

Handbalvereniging
De Najaden,
Postbus 157,
Almere
a/mere.

28 juli 1981.

NOTA VERWARMING/VERLICHTING
JULI t/m OKTOBER 1981

augustus 1981 voorschot GAMOG
September 1981 voorschot GAMOG
oktober 19 81 voorschot GAMOG
Voorschot 4 PGEM
Voorschot 5 PGEM
Nota Dick Hendriks (zie bijlage)

/ 405,—
405,—
405,—
315,—
. . . . . . .
315,—
. . . . . .
377,60
f 2.222,60

Uw aandeel f 2.222,60 : 6 = f 370,43

Betaling: zo spoedig mogelijk op onze rekening
genoemd in het briefhoofd.

sekretariaat:
rozenwerf 71

1355 A E almere
tel. 0324010791

[- 3 AUG, m\

secretariaat: 1357 JE ALMERE
Grasmeent 42 tel. 03240-10524
A.S.J. Najaden

Vrijraark 175
1354 KA ALMERE

15 november 1982

R E K E N I N G

Hiermede belasten wij u voor :
Verbruik gas en water t/m augustus 1982
Uw aandeel : ll/12xl/3x f. 4.337,61 *

£. 1.325,38

Betaalde voorschotten

f.

866,67

TOTAAL TE VOLDOEN

f.

458,71

* zie bijlage

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze faktuur zo spoedig mogelijk
over te maken op onze rekening genoemd in het briefhoofd.

sekretariaat: 1357 JE ALMERE
Grasmeent 42 tel. 03240-10524
Almeerse Hockeyclub
p/a Mevr. N.Walstra
Noordmark 10
1351 GA ALMERE

18 november 1982

R E K E N I N G

Hiermede belasten wij u voor :
Verbruik gas en water t/m augustus 1982
Uw aandeel : ll/12xl/3x f. 4.337,61 *

f. 1.325,38

September 1/12 x

f.

f. 4.337,61

361,47

f. 1.686,85
Betaalde voorschotten

£.

866,67

TOTAAL TE VOLDOEN

f.

820,18

* zie bijlage

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze faktuur zo spoedig mogelijk
over te maken op onze rekening genoemd in het briefhoofd.

£4R
jit****
sekretariaat: 1357 JE ALMERE
Grasmeent 42 tel. 03240-10524
Almeerse Hockeyclub
p/a Mevr. N.Walstra
k*«v jgg2

Noordmark 10
1351 GA ALMERE

afd./dir
./dir.

Hi:

j ~ j dac ft

.

15 november 1982
[7~!| Stjfehlgi

R E K E N I N G

Hiermede belasten wij u voor :
50% voorschotten gas en water nov t/m dec. 1982
2 x f. 485,— per maand

f. 930,—

TOTAAL TE VOLDOEN

f. 930,—

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze faktuur zo spoedig mogelijk
over te maken op onze rekening genoemd in het briefhoofd.

,

i.an.
sekretariaat: 1357 JE ALMERE
Grasmeent 42 tei. 03240-10524
E.K.V.A.
p/a Middenhof 104
1354 EL ALMERE

18 november 1982

R E K E N I N G

Hiermede belasten wij u voor :
Verbruik gas en water t/m augustus 1982
Uw aandeel : ll/12xl/3x f. 4.337,61 *

f. 1.325,38

Betaalde voorschotten

f.

766,67

TOTAAL TE VOLDOEN

f.

558,71

* zie bijlage

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze faktuur zo spoedig mogelijk
over te maken op onze rekening genoemd in net oriefhoofd.

Eerste Korfbal Vereniging Almere
AANGESLOTEN BIJ HET K.N.K.V.

-

AFD. MIDDEN - NEDERLAND

i

OPGERICHT 12 DECEMBER 1978
Sekretariaat:

L.T.V.

Grasmeent l\Zy
1357 JE Almere

Almere, 7 decBJsber

1982.

Onderwerp: rekening 18 november 1982
Mijne heren,
Vorige maand ontvingen wij uw rekening voor gas en water
tm augustus 19&2.
Onze vereniging is miv xi juli verhuisd naar het sportpark
"Wierdennark".

Het bevreemt ons dus z e e r , dat u ons tm augustus 1982 i n
rekening b r e n g t .
Wij hebben op uw rekening f 317,73 overgemaakt z i j n d e
9/12 x 1/3 x f

z+337,61 = f

108^,40

betaalde voorschotten

f 766.67
f 317,73
Dit i s het bedrag t o t 1 j u l i 1982.
Over het r e s t e r e n d e bedrag zouden wij graag willen weten
of d i t een rekenfout van uw kant i s of dat u daar
gegronde redenen voor h e e f t .
Namens h e t b e s t u u r ,
Cr'Terlouw,
Penningmeester
C. Terlouw,
Marktstraat 16,
1353 AG Almere
t e l 032/fO - 12^70

van: Mevr. A. M. Nienhuis-van Loenen | L . \ . VJ,~\ J | YVvSlfS^

A?

aan

ck

VJLSLC ^XS-QATXVV ,

Y^

ZIJ? A'MERE f
afd.

[ [ ] dac A

^ 1 OKT 1980

nr.

om advies:

fJdacB
fotocopie:
j Q iag avr

S
M

mtempo-team

van: Mevr. A. M. Nienhuis-van Loenen
uan:

de heer A.A.S. Boelijn
Zoals overeengekomen
hierbij de eindafrekening
1980, die overeenkomstig
naar hockey, korfbal en
handbal is gegaan.

kM, tempo-team

!°%M^

/ ,tl

.-./•

rlji

•)

at

n,

LAWN-TENNISVERENIGING
ALMERE

telefoon:
postgiro:

03240 • 12359
4444116

sekretariaat: 1357 "JE ALMERE
Grasmeent 42 tel. 03240-10524
Almeerse Hockeyclub
p/a Mevr. N.Walstra
Noordmark 10
1351 GA ALMERE

almere.

23 december 1982

REKENING

Hiermede belasten wij u voor :
Verbruik gas en water over de maanden
juli en augustus (zie bijgaande kopie-brief)

f.

240,98

TOTAAL TE VOLDOEN

f.

240,98

Wij verzoeken u het totaalbedrag van deze faktuur zo spoedig mogelijk
over te maken op onze rekening genoemd in het briefhoofd.
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LAWN-TENNISVERENIGING
ALMERE

telefoon:
postgiro:

03240-

12359

4444116

Sekretariaat:
tel. 03240-10524

.Grasmeent 42
1357 JE Almere

E.K.V.A.
p/a C.Terlouw
Markstraat 16
1353 AG ALMERE

almere.

23 december 1982

Geachte heer Terlouw,
In antwoord op uw brief van 7 december jl. kunnen wij u mededelen
dat ons bij monde van djr. Benjamins was medegedeeld dat de
verhuizing eind augustus had plaatsgevonden, vandaar deze berekening.

Het verschil van f. 240,98 hebben wij nu doorberekend aan de
hockeyclub.
Wanneer dit door hen betaald wordt kunnen wij akkoord gaan met uw
betaling van f. 317,73.

Wij vertrouwen dat e.e.a. hiermede tot tevredenheid is opgelost en
wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 1983.

Hoogachtend,
L.T.V.- Almere

Anneke Horsten
(sekretaresse)
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1) SV Almere, p/a de heer J.- Louwes, Achterwerf 85, 1357 BM ALMERE.
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2) De Almeerse Hodceyclub, p/a mevrouw N. Walstra, Noordmark 10, 1351 GA Almere.
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^Terrein aanduiding sportvelden van
sportpark "Oostelijke Groene Wig".
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Bijgevoegd gelieve u aan te treffen een plattegrond van het sportpark
"De Marken".
De aangebrachte nummering wordt zowel bij het onderhoud als bij keuring
van de sportvelden gehanteerd.
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U wordt verzocht hier goede nota van te nemen.
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Met vriendelijke groeten,
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rijksdienst voor de ijsselmeerpolders
lelystad / smedinghuis / zuidei
correspondentie-adres: postbus

nplein 2 / telefoon (032 00) 9 9111 / telex 4 0115

&?nn ap lafctatal.

7 AUG 1980
Ter k e n n i s n e m i n g

aan

935F
Jerste Korfbalvereniging Almere
I /a de Heer M. Kouwer

Buro S p o r t en R e c r i & k l ^ *
P o s t b u s 600
|DdacB
ALMERE
I D "13d avr
I D '"9 avr

ozenwerf 117
355 AL ALMERE

eveneens verzonden aan z.o.z.

Uw b r i e f

van

Lelystad,

Uw kenmerk
Onderwerp

korfbalveld oostel i j k e Groene Wig
Almere-Haven

5 augustus

1980

Mijn kenmerk Bcsr 35727

Toestelnr.

Bijlage(n)

Verz.:

6 AUG. 1980

H i e r b i j b e r i c h t i k u d a t de n o o d z a k e l i j k e r u s t - en h e r s t e l p e r i o d e
van d e g r a s - s p o r t v e l d e n op de o o s t e l i j k e Groene Wig t e Almere-Haven
i s b e e i n d i g d . Deze v e l d e n kunnen v a n a f 5 a u g u s t u s 1980 weer worden
gebruikt.
Het l i g t i n h e t voornemen u i n m a a r t 1981 s c h r i f t e l i j k t e i n f o r m e r e n o v e r de h e r s t e l p e r i o d e g e d u r e n d e h e t z o m e r s e i z o e n 1 9 8 0 .

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

D.A.C:
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5-8-80/WH-WPX
bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847

de Almeerse Hockeyclub
P/a Mej. H. Frijn
Hofmark 202
1355 HR ALMERE
betreft hockeyvelden
Handbalvereniging A.S.C. Najaden
p/a de Heer G.A. Kalse
Middenhof 152
1354 ER ALMERE
betreft handbalvelden
S.V. Flevo '80
P/a Mevr. H.M.F. Weitz-Akkerman
Goedewerf 61
1357 AP ALMERE
betreft "Schoolsportveld"
Sportvereniging Almere
P/a de Heer M.R. van Zandwijken
Kromgouw 14
ALMERE
betreft voetbalvelden

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders
lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (0 32 00) 99111 / telex 4 0115
correspondentie-adres: postbus 600
8200 ap lelystad

afschrift t.k.n. aan:
o.i. "Z.IJ.P." Almere buro Sportzaken
Postbus 200
ALMERE

Handbalvereniging "Najaden"
p/a Mevrouw G.M. Wielart
Vrijmark 175
ALMERE

uw brief van

lelystad,

uw kenmerk

mijn kenmerk Bcsr 3899

toestelnr.

bijlage(n)

verz.: 2 8 JAN. 1981

grashandbalveld
sportpark "De
Marken"

onderwerp

23 januari 1981

In verband met de jaarlijks noodzakelijke rust- en herstelperiode
mag het grashandbalveld op het sportpark "De Marken" te Almere
ingaande 9 juni 1981 niet meer worden bespeeld.
Zonder tegenbericht kan ervan worden uitgegaan dat de velden op
vrijdag 7 augustus 1981 weer beschikbaar zijn voor bespeling.

tf^0
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U dient ten behoeve van de organisatie van wedstrijden en toernooien met het voorgaande rekening te houden.
0m na de gesloten periode overbespeling van de velden te voorkomen,
dient u bij het plannen van oefenwedstrijden en toernooien vooral
overleg te plegen met de heer H.J. Surink, tel. (03240) 11224.
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DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS
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TW/26-1-1981/WPX

bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847
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rijksdienst voor de ijsselmeerpolders
lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (032 00) 9 9111 / telex 4 0115
correspondentie-adres: postbus 600
. r> Jf~ (
8200 ap lelystad
— ( o' ^

Openbaar lichaam
Zuidelijk IJsselmeerpolders
Postbus 200
ingekomen:
1300 AE ALMERE

29JAM981

ZIJP-ALMERE

korfbalvereniging E.K.V.A.
/ a Mevrouw M. Kouwer
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om advies:

fotocopie:

uw brief van

lelystad,

uw kenmerk

mijn kenmerk Bcsr 3901

toestelnr.

bijlage(n)

verz.: 2 8 JAN. 1981

onderwerp

Korfbalveld sportpark "De Marken"

23 januari 1981

In verband met de jaarlijks noodzakelijke rust- en herstelperiode
mag het korfbalveld op het sportpark "De Marken" te Almere ingaande
9 juni 1981 niet meer worden bespeeld.
Zonder tegenbericht kan ervan worden uitgegaan dat de velden op
vrijdag 7 augustus 1981 weer beschikbaar zijn voor bespeling.
U dient ten behoeve van de organisatie van wedstrijden en toernooien met het voorgaande rekening te houden.
0m na de gesloten periode overbespeling van de velden te voorkomen,
dient u bij het plannen van oefenwedstrijden en toernooien vooral
overleg te plegen met de heer H.J. Surink, tel. (03240) 11224.
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TW/26-1-1981/WPX

bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847
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rijksdienst voor de ijsselmeerpolders
lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (032 00) 99111 / telex 40115
correspondentie-adres: postbus 600
> n w^f
8200 ap lelystad
- V o • * '

. . k . n . "7Ta"n:
Openbaar lichaam
Zuidelijk IJsselmeerpolders
Postbus 200
ingekomen:
1300 AE ALMERE

m

Hockeyvereniging "De Almeerse"

ZIJP-ALMERE1 2 9 J A M 1981

p/a Mevrouw C. Verlare
Groenhof 41
ALMERE
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cm advies:
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uw brief van

lelystad,

uw kenmerk

mijn kenmerk Bcsr 3903

toestelnr.

bijlage(n)

verz.:2 8 JAN. 1981

onderwerp

hockeyveld sportpark "De Marken"

23 januari 1981

In verband met de jaarlijks noodzakelijke rust- en
mag het hockeyveld op het sportpark "De Marken" te
9 juni 1981 niet meer worden bespeeld.
Zonder tegenbericht kan ervan worden uitgegaan dat
vrijdag 7 augustus 1981 weer beschikbaar zijn voor

herstelperiode
Almere ingaande
de velden op
bespeling.

U dient ten behoeve van de organisatie van wedstrijden en toernooien met het voorgaande rekening te houden.
Om na de gesloten periode overbespeling van de velden te voorkomen,
dient u bij het plannen van oefenwedstrijden en toernooien vooral
overleg te plegen met de heer H.J. Surink, tel. (03240) 11224.
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bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847
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rijksdienst voor de ijsselmeerpolders
lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon ( 0 3 2 0 0 ) 99111 / telex 4 0115
correspondentie-adres: postbus 600
8200 ap lelystad

openbaar lichaam
Zuidelijke IJsselmeerpolders
Postbus 200
1 3 0 0 AE ALMERE

1 ingekomen:

j

2 9 J A N 1981

Voetbalvereniging S.V. Flevo '80
p/a H.M.F. Weitz-Ackerman
Goedewerf 61
1357 AP

ALMERE

uw brief van

lelystad,

uw kenmerk

mijn kenmerk Bcsr 3905

toestelnr.

bijlage(n)

verz.: 2 8 JAN. 1981

onderwerp

voetbalveld sportpark "De Marken"

23 januari 1981

In verband met de jaarlijks noodzakelijke rust- en herstelperiode
mag het voetbalveld op het sportpark "De Marken" te Almere ingaande
9 juni 1981 niet meer worden bespeeld.
Zonder tegenbericht kan ervan worden uitgegaan dat de velden op
vrijdag 7 augustus 1981 weer beschikbaar zijn voor bespeling.
U dient ten behoeve van de organisatie van wedstrijden en toernooien met het voorgaande rekening te houden.
0m na de gesloten periode overbespeling van de velden te voorkomen,
dient u bij het plannen van oefenwedstrijden en toernooien vooral
overleg te plegen met de heer H.J. Surink, tel. (03240) 11224.
\
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DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

TW/26-1-1981/WPX

bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847
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rijksdienst voor de ijsselmeerpolders
s\ ss(

1

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (032 00) 9 9111 / telex 4 0115
correspondentie-adres: postbus 600
8200 ap lelystad

t.k.n.:
Openbaar lichaaipIJsselmeerpolde
Buro Sportzaken
Postbus 200
1300 AE ALMERE

Voetbalvereniging S.V. Almere
p/a de Heer M.R. van Zandwijken
Kromgouw 14
1357 AP

ALMERE

uw brief van

lelystad

uw kenmerk

mijn kenmerk Bcsr 4161

toestelnr.

bijlage(n)

verz.: 2 9 JAN. 1SB1

onderwerp

voetbalvelden sportpark "De Marken"

26 januari 1981

In verband net de jaarlijks noodzakelijke rust- en herstelperiode mogen
de voetbalvelden op het sportcomplex "De Marken" te Alaere-Haven ingaande
9 juni 1981 niet meer worden bespeeld.
Voor veld 2 (huidig

oefenveld) geldt i.v.m. de intensieve bespeling van

het afgelopen seizoen een rust- en herstelperiode vanaf 12 mei 1981.
Zonder tegenbericht kan ervan worden uitgegaan dat de velden op vrijdag
7 augustus 1981 veer beschikbaar sijn voor bespeling.
U dient ten behoeve van de organisatie van wedstrijden en toernooien met
het voorgaande rekening te houden.
Om na de gesloten periode overbespeling van de velden te voorkomen,
dient u bij het plannen van oefenwedstrijden en toernooien vooraf overleg
te plegen met de heer H.J. Surink, tel. (03240) 11224.
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bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847
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rijksdienst voor de ijsselmeerpolders
lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (0 32 00) 9 9111 / telex 4 0115
corrospondonlio-ndros: postbus 600
8200 ap lelystad

T.k.n. aan:
Openbaar lichaam "Zuidelijke
IJsselmeerpolders"
Bureau Sportzaken
Postbus 200
1300 AE ALMERE

Scholengemeenschap "De Meergronden"
•tf.a.v. de sportleerkrachten
• l a r k t g r a c h t 65
1353 AL

ALMERE

uw brief van

lelystad

28 j a n u a r i

uw kenmerk

mijn kenmerk

Bcsr

onderwerp

schoolsportvelden

1981

4435

toestelnr.
verz.:

bijlage(n)

2 FEB. 1981

In verband met de j a a r l i j k s n o o d z a k e l i j k e r u s t - en h e r s t e l p e r i o d e
z i j n de s p o r t v e l d e n op h e t s p o r t p a r k "De Marken" i n Almere-Haven
ingaande op 9 j u n i 1981 n i e t meer voor b e s p e l i n g b e s c h i k b a a r .
0m h e t u toch mogelijk te maken de s c h o o l s p o r t t e beoefenen, ben
ik b e r e i d u gedurende de r u s t - en h e r s t e l p e r i o d e gebruik te l a t e n
maken van de g r a s s t r o k e n b u i t e n de b e l i j n i n g van de velden.
R i c h t l i j n e n die u h i e r o m t r e n t worden gegeven door of namens de
h e e r Van der Zwan, b e l a s t met h e t onderhoud van de s p o r t v e l d e n ,
d i e n t u nauwgezet op t e volgen.
Mocht u in de aangegeven p e r i o d e , alsmede k o r t daarna, w e d s t r i j d e n
of tournooien w i l l e n o r g a n i s e r e n waarvoor veldgebruik

noodzakelijk

i s , dan ben ik b e r e i d na te gaan welke mogelijkheden h i e r v o o r aanwezig z i j n .
Hiervoor kunt u c o n t a c t opnemen met de h e e r H.J. Surink, t e l .

(03240)

11224. Zonder t e g e n b e r i c h t kan ervan worden uitgegaan dat de velden
op vrij.da&~Z-ft"0u.otwa—1901 wyei. TJ^schikbaar z i j n voor b e s p e l i n g .
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Van: P i e t e r

directie
centr.afd,

Ratsrna

SVG
Beheer

V i a : I Z / b u f o a u pOGtzakon c . a .
/\an;

W. v . d . V e l d e

Ter kennisneming en parafering,
daarna terug

s

VKR

AB

PO

IZ

Ter uitvoering

FE

PA

SVG

MZW

K

Met verzoek om advies

0

^

Brandw.

Politie

Onder mededeling van:
Onderwerp;
Bespeling van de sportvelden tan behoeve van voetbal en hockey op het
sportcomplex "De Marken", gebied 1H, te Almere-Haven gedurende de
maand augustus.
Algemeen;
Een aantal velden zijn in de afgelopen competitieperiode, vooral in
de tweede helft daarvan, zwaar beschadigd.
Dit geldt met name voor da twee hoofdvelden voor de voetbal, veld 1 en
6, en hockeyvelden, veld 7 en 8 (Zie tekening).
Tevens is de oefenhoek kaalgespeeld, hetgeen echter een acceptabel
gegeven is.
Van de hockeyvelden heeft veld 7 veel te lijden gehad van de tijdelijke
bespeling door de handbal.
De hockey heeft gedurende de gehele competitie slechts een veld ter
beschikking gehad.
De voetbalvelden zijn tamelijk zwaar beschadigd, doordat niet goed
gebruik is gemaakt van de bijvelden.
Op bovengenoemde velden kan niet volstaan tuorden met de uitvoering van
normale herstelwerkzaamheden; herstelwerkzaamheden, uitgevoerd in de
gesloten periode, die na ca. twee maanden velden oplevert die in augustus
weer bespeelbaar zijn. Daarom zijn deals "grote onderhoudsmaatregelen" uitgevoerd, die wil het uiteindelijk resultaat goed zijn
mede afhankelijk van hst weer een langere harstelduur vragen.
Derhalve zullen niet alle velden begin augustus speelklaar zijn, ook
niet voor oefenwedstrijden. De velden die wel vrijgegeven kunnen
worden moeten beperkt bespeeld worden. Bespeling moet zo verspreid
mogelijk plaatsvinden. Dit in tegenstalling tot de wijze waarop vorig
seizoen gebruik is gemaakt van de velden.
Voorgesteld wordt in nauw overleg met de verenigingen te komen tot
een verantwoord gebruik. Vanuit het technisch beheer geldt de volgende
bespelingsfrequentie en gebruik:
Ten aanzien van de voetbal:
Veld 1: hoofdvoetbalveld, alleen te gebruiken door de eerste elftallen;
beparkt bespelen.
Veld 2: bijveld, te gebruiken als oefen- en trainingsveld. Dmdat de,' .
oefenhoek pas eind September in gebruik genomen kan worden, zal
Datum :_l£zZz
198?.
Blad 1

Directeur van SUG
Hoofd centrale afd.Ueheer
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Ter kennisneming en parafering,
daarna terug
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Onder mededeling van:
Uervolq blad 2
veld 2 in eerste instantie als oefen- en trainingsveld moeten
functioneren..
Voorgesteld wordt de combinatieoefeningen e.d. op het veld; lnopoefenimgen e.d. zoveel mogelijk aan de rand of rond het veld
te verrichten.
Veld 3: bijveld, te gebruiken voor oefenwedstrijden.
Veld 4: bijveld, afhankelijk van de snelheid van herstel te gebruiken
voor oefenwedstrijden.
Veld 5: schoolsportveld, tijdelijk in gebruik bij de atletiek; hiervooB
geldt geen beperking.
Veld 6: hoofdvoetbalveld, bij voorkeur niet baspelen in augustus
Ten aanzien van de hockey:
Tot half augustus kunnen de twee hoofdvelden niet bespeeld worden.
Trainigsactiviteiten zullen zd veel mogelijk moeten worden uitgevoerd
op de oefenhoek, die echter gehalveerd is door de uitbreiding van de
tennisbanen van de LTV.
Om de hockey rnogelijkheden te bieden voor oefenwedstrijden wordt voor
gesteld deze te verrichten op veld 5. Na half augustu" zullen beide
hoofdvelden beperkt en afwisselend bespeeld kunnen worden.
IM.B. Ten aanzien van het resterend deel van de eerste helft van de
competitie wordt de verenigingen verzocht de gewenste bespelingsfrequentie van de sportvelden aan te geven op een daarvoor ontwikkeld
formulier (Zie bijlage), zodat een goede planning in overleg met
afdeling beheer, bureau groenvoorzieningen mogelijk is. Overbespeling
en het uitspelen van de grasmat kan dan voorkomen worden.
Bovendien zou veel schade, niet ontstaan als, zoals reeds vele malen is
aangegeven, enkele leden v.d. verenigingen
direct na bespeling zodebeschadigingen door kort draaien en slidings zouden herstellen.
Als de velden na elke weekend door de groenaannemer nagelopen moet wordqn
kost dit op jaarbasis ca. / 10.000,—
Nadare informatie met betrekking tot de meerkosten die zijn gBmaakt i.v.m.
groot onderhoud worden op korte termijn verstrekt.

Datum:.
Directeur van
Hoofd centrale afd.

.1981,
^ijfU*

B442

zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
N.

ondeideel

gemeentewerken j ^
afd. beheer
W

BLSHEELFREQUbNnt

WEEKNR.

\

2

t
VELDEN

\ ^

VEID 1

VELD 2

VELD

3

VELD

4

VELD

5

VELD 6

VELD 7

VELD 8

renvooi :

VOETBAL velden

t t/m 6

HOCKEY

A

aspirante nwedstr jd

( 4(

min )

J

junioren wedstrijd

( 5 l i l O n in )

s

senioren wedstri jc

( 9 1 min)

T

tournoo wedstrij d

( 25 • 3 0 m n J

2

zomerav jndcomp

( 3: p i n )

velden
wedstrijc

7 en 8
< 70 min >

SPORTVELDEN

^

f

SPORTPARK

datum
DE

MARKEN

blad

**

*. *

.-

i

^

O p e n b a a r HCi Secretaris

14

zuidelijke

^'••'^SV

IUAAIM.....!

t\- K^d ^^jp
gggg^^jg-:

Ad

-

J* secretaris,

ijsselmeerpol
almere
»i<*
^ RoJ^SVy^ *os
de Jonge

• •**-•?''
1

S p o r t v e r e n i g i n g Almere,
s e c r e t a r i a a t de heer M.R. Zandwijken,

Vid. V l i s

Kromgouw 14,

AB

A L M E R E.

lArvvT!

uw kenmerk

ons kenmerk

.q

-—i0

FE
uw brief van

i

~~

.

almere,

23534-WZ

25 november 1981
PO

onderwerp

bijlagen

Sportvelden Oostelijke Groene Wig?
velden in gebruik door SV Almere.

verzonden

p.
Q n unu

4Q0I

' .
Bur., agenda
„

Geachte heer,

. .
Burgerzaken
Naar aanleiding van een telefonisch gesprek d.d. 16 november 1981 tussen
.
y
de heren L. Jongkind, voorzitter van de SV Almere, en D.J. v.d. Berg,
g„p
afdeling sport en recreatie, bevestig ik u het volgende.
_•_
1. Verzoek met ingang van heden de velden 1 en 6 te ontzien, in ieder ge Marktmeesteri
val de bespelingsfrequentie absoluut niet overschrijden.
2. Veld 2: is belijnd.
MZW
3. Veld 3: niet bespelen tot nadere berichten mijnerzijds.
VKR
Ik verzoek u van het bovenstaande goede nota te nemen.
„ .
. , , . .,
Brandweer ,
Met vriendelijke groeten,
*;.•
tj T •
.
...
Politife Almere
afdeling sport en recreatie,
PolitieiLelyst.
DGD
t

RIJP
H. v. Renen.

_._
GAB
CVAH

, '%

Schoolhoofdi
Onderwijsinsp. z,
Receptle

-

postadres:
postbus 200
1300 AE/almere
kfcjjali

MRi

bezoekadres:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere-stad

telefoon:
03240-99911
telex:
40431 zijpal nl

openbaar *
buslijn: 1&
buslijn: 15
buslijn: 11

\
I

N J~

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders

ministerie van verkeer en waterstaat

t.k.n. aan:
De Landdrost van het o.i. "Z.IJ.P."
Buro Sport en Recreatie
t.a.v. de Heer v.d. Berg
Postbus 200
1300 AE ALMERE

820149
Voetbalvereniging AS'80
p/a de Heer A.J.E. Stokkers
Oevergriend 51
ALMERE

uw brief van:

leiy'etaa.

uw kenmerk:

ons kenmerk: B c s r

onderwerp:

r u s t - en h e r s t e l p e r i o d e
g r a s - / s p o r t v e l d e n 1982

18 februari 1982
6919

XXtfelnummer:
verzonden:

bijlage(n):

03240-30004

2 L FEB. 1982

In verband met de jaarlijks noodzakelijke rust- en herstelperiode mogen
de gras-/sportvelden op het sportpark "Klein Brand" te Almere-Stad
ingaande 1 juni 1982 niet meer worden bespeeld.
Zonder tegenbericht kan ervan worden uitgegaan dat de velden op vrijdag
6 augustus weer beschikbaar zijn voor bespeling.
Om voor en na de gesloten periode overbespeling van de velden te voorkomen, wil ik u er met nadruk op wijzen dat bij het plannen van oefenwedstrijden en toernooien vooraf overleg dient plaats te vinden met de
heer H.J. Surink, tel. (03240) 30004.

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

ifsCHWFt'

v

Ri
hankrelatie: amrobank nv lelv
postrekening S«»847
J'

rekening 4590.78.005

'82/wkp

postbus 6 0 0
8 2 0 0 AP lelystad
smedinghuis
zuiderwagenplein 2
tel. ( 0 3 2 0 0 ) 9 9 1 1 1
telex 40115

bereikbaar met buslijn 143
(haite stadskantoor)
en de buslijnen 144, 146, 154 en 157
(halte noorderwagenplem)

to°
JL
rijksdienst voor de ijsselmeerpolders

ministerie van verkeer en waterstaat
t.k.n. aan:
De Landdrost van het
openbaar lichaam "Z.IJ.P.
Buro Sport en Recreatie
t.a.v. de Heer v.d. Berg
Postbus 200
1300 AE ALMERE

jST

820150
Voetbalvereniging S.V. Flevo '80

1 2 3 FEB. 1982
—

tttl

p/a De Heer F. Weitz sr.
Goedewerf 61
1357 AP

ALMERE

'
opie:

L_J C W
j [J asaSmtf

uw brief van:

lelystad,

18 februari 1982
It: Bcsr 6921

uw kenmerk:

onderwerp: r u s t - en h e r s t e l p e r i o d e
g r a s - / s p o r t v e l d e n 1982

bi|lage(n).

3tKKelnummer:03200-l 1 2 2 4
verzonden: 2 2 FEB. 1982

In verband met de jaarlijks noodzakelijke rust- en herstelperiode mogen
de gras-/sportvelden gelegen in het "Wierdenpark" te Almere-Haven
ingaande 1 juni 1982 niet meer worden bespeeld.
Zonder tegenbericht kan ervan worden uitgegaan dat de velden op vrijdag 6 augustus 1982 weer beschikbaar zijn voor bespeling.
Om voor en na de gesloten periode overbespeling van de velden te
voorkomen, wil ik u er met nadruk op wijzen dat bij het plannen van
oefenwedstrijden en toernooien vooraf overleg dient plaats te vinden
met de heer J.A.H.M. Vrinte, tel. (03240) 11224.

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

D AFSCHRIFT i

Ri
bankrelatie amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005
poslrekening 869847

19-2-*

fb

postbus 6 0 0
8 2 0 0 AP lelystad
smedinghuis
zuiderwagenplein 2
tel. ( 0 3 2 0 0 ) 9 9 1 1 1
telex 40115

bereikbaar met buslijn 143
(halte stadskantoor)
en de buslijnen 144. 146. 154 en 157
(halte noorderwagenplein)

-LPrr.7
zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
bespreking op 27 april 1982

DAC-B

DAC-A

in/te Stadhuis
onderwerp

steller :D.J. Y.d. Berg

aanwezig P. Ratsma SVG

afdeling/SSSBBSX S+R

D.J. v.d. Berg, sport en recreatie
paraaf chef:
medeparaaf:

afwezig

M-

adj .-secretaris:

uitvoeren
door/voor

Almere, 27 april 1982
conclusies:

- gesloten periode sportvelden 01-06-82 tot 01-08-82.
Brief naar betrokken verenigingen.
Mededeling

D.J. v.d. B.

- Opdracht geven aan SVG m.b.t. plaatsen van borden, gelijk aan
gele kaart, conform afmetingen Lelystad.

D.J. v.d. B.

- Orie*ntatie celsystem £crasvelden 05-05-82

P.R.

- Bespeling velden:
P.R. overzicht van waar wel en waar niet.
D, v.d. B. sluist door naar vereniging/na weekend doorgeven
aan P.R.
- Oefenhoek: offerte aangevraagd.
werkz-aamheden evt. medio mei.

DAC-A datum:

parafering

SUGGESTIE:

AKKOORD

JLPOL

P. Ruti^Z'

ll.r-Bh

i

n

III

IV

BESPREKEN
II

in

B 019

flfp

openbaar lichaam
zuidelijke
ijsselmeerpolders
almere

MEMO

i.-'V
bestemd voor ^ v
q
datum / - < = V ? .tijd.
hpf.rpff.
.'Sp«-JN^5vo^-

y>,Q

van
.toestelnummer.

verzoeke
I I beslissing
H—I oplossing

jlMJ^kU' %^
td<flt<P2

I I goedkeun'ng
I I onderzoek
I I mening
I I telefonisch kontakt
I I behandelen zoals besproken
I I kennisname/daarna retour
I I beantwoording/kopie aan mij
l_4J bespreken met_ ^ I I doorgeven aan_

171 ZSLZ.
bijlage
O
I
I
I
I

•

brief
I
I
I
I

doorslag/afschrift/kopie.
dossier
ontwerp
monster

paraaf

<^SJjs
B269

\Vw&^^»

rh\jsJy\e--ir^jo-^-2^

j ^

h*.

WJIJJLA-***J/'

t

£ VIL—g3~ ^ ^ s ^ ^ ^
^L

a ^-ost&« ^^si^i ^ b L „ t

yyttaJiJ*-*-^

(^

GOIIF

Van:, P i e t e r

directie

Ratsma

rPntr.afn1^

B

eheer

Via:IZ/burcau pootzakon c.a.
1

0

^

/\an: Dick van de Berg

Ter kennisneming en parafering,
daarna terug

s

VKR

AB

PO

IZ

Ter uitvoering

FE

PA

SVG

MZW

w

Met verzoek om advies

0

Brandw.

in

Politie

Onder mededeling van:
Evaluatie van de onderhoudstoestand van de voetbalvelden, hand- en korfbalvelden en hockeyveld op het sportcomplex " DE MARKEN " te Almere-Haven.

Door overbespeling in de eerste helft van de competitie was met name veld 1
eind november 1981 (zie evaluatie 27-11-81) over het'gehele oppervlak
tamelijk. zwaar beschadigd. De grasbezetting was toen zo gering dat zodebeschadiging optrad. Na de droogte in augustus heeft het Engels raaiyhoofdgrassoort in hat sportveldenmengsel, gedurende de afgelopen winter te lijden
gehad van de vorst. Door bovengenoemde oorzaken en door het droge weer van
de afgelopen waken zijn met name de hoofdvoetbalvelden en vooral veld 1
sterk in kwaliteit achteruitgegaan. Zowel in het doelgebied als rond de
middenstip zijn erosiegaten.

Op dit moment zijn slechts beperkte heheersmaatregelen zoals rollen toepasbaar
Da verenigingen zouden de conditie van de velden kunnen verbeteren indien
enkelq leden van de verenigingen direct na bespeling zodebeschadigingen
ontstaan bij h'at kort draaien an slidings zouden herstellen.

De indruk bestaat dat de velden de afgelopen week veel bespeeld zijn.
Dit heeft gevolgen in de zin van stijgende onderhoudskosten, mogelijke afkeuririgen en vervroegd groot onderhoud (zie evaluatie 27-11-81). Als beheerder
zou ik graag tijdig op de hoogte worden gesteld van de baspalingsfrequentie
in de week. Tevens geldt het verzoek dat men zich houdt aan de op;elke
vrijdag opgageven bespelingsfrequentie.
Ook het papiarvrij houdan van de velden en alleen oefenen op de oefenhoek is
van

belang.

~ ^
Datum:

2-4-82

J-S8JL

Directeur van
Hoofd centrale a f d .
B442

^l prr.jr

zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
bespreking op

29-01-1982

in/te

telefonisch

onderwerp

keuring sportvelden OGW

aanwezig

p > R a t s m a SVGr

DAC-A

DAC-B

steller: n.j.v.d.Berg
afdeling/bureau: O.JJ

B+XT

paraaf chef:

D.J. v.d. Berg S+R

medeparaaf:
afwezig

adj.-secretaris:
uitvoeren
door/voor

Almere, 29-01-1982
conclusies:

P. Ratsma verzoekt omde beleidsnota ingebruikgeving sportaccommodat ies.
keuring t.b.v. weekend 50 en 51 januari:
- veld 1: te zacht, niet bespelen;
_

"

2:

"

"

5

- "

5:

"

"

;

-

•

4s bespeelbaar;

-

•

5: schade door honden. Maandag 01-02-1982 wordt dit herstelc ..
niet bespelen;

-

"

6: oefenhoek wordt 01-02-1982 gerold;

-

•

7: doelgebied beschadigd: - zaterdag 1 wedstrijd
- zondag 1 wedstryd, echter by
uiterste noodzaak;

-

"

8: hockey te zacht, niet bespelen.

aldus 29-01-1982
D.J. v.d. Berg

DAC-A datum:

parafering

SUGGESTIE:

AKKOORD
i

n

in

IV

V

in

IV

V

BESPREKEN
II

B019

n/er^*? ftt

diroctioJ>fPr- ,»
r P n t r. a f H . : &*£*££~/f

TS

Van

™

Via: IZ/bureau- pootzokon c.a.

X

Ter kennisneming en parafering,
daarna terug

VKR

AB

PO

IZ

PA

SVG

MZW

V

FE

Ter uitvoering
Met verzoek om advies

Brandw.

Politie

<?&-Gr

vcxas?

Onder mededeling van:
ySc

/V#V0t.O£Af£>

Y/sTr/s-w

00

f

-Z/17<?/?*i/tc

Sx
/>>£*• o

J

:

S3£'SP>£-4-*A/cSf:'e£-e?Ui?/V'?rVc~

*s,*r

£-*v

2 0AS4AC

/3/ss^s-^.e^/ ,„
s$es***£•„

>-^< K>

/ 3

tr /tf

m

*

o c

.-!?«'-i<s-/''f A / i r A - ^ v

,*,

nrsl/e*

SI* t

s'&AS'O'ecS
^

s3^s<*^a,C/0

4S^^*r ^T/v-<]

.O e="o<?

™Arm*r

S22j

^ ^

/&oa#

,u ^

Ss

^

**£rr

/?£S^

y^err- ^ i r / r ^ ^ v v o
^Arr

-2. K ft *TSP£~*-£~+S "V

>

S} < f

*-*~

/•o/eo^<v
Datum:

~<^~

<y*^

J'/srve

ass

£:\y

ss?0«>re-&*/**&

^^sf^st^f-r-ff- >^" ^

1982.

Directeur van
Hoofd centrale afd.
B442

zuidelijke ijsselmeerpolders
almere

S

J\9<'
bespreking op

vrijdag 12 februari 1982

DAC-A

DAC-B

telefonisch

in/te
onderwerp

bespeelbaarheid sportvelden De Marken

aanwezig

De heer B. Tersteeg en de heer J. Hof

steller:

J. Hof

afdeling/bureau-: S en r#
paraaf chefj.
'*

V~\

yrotl

medeparaaf:
afwezig

adj . - s e c r e t a r i s :

Almere,

uitvoeren
door/voor

12 februari 1982.

conclusies:

Door de heer B. Tersteeg is de volgende bespeelbaarheid
doorgegeven ;voor het weekend 15 en 14 februari 1982;
-yeld 1. 1 senioren wedstrijd,
-veld 2, niet bespelen.
-veld 5« 2 junioren wedstrijden.
-veld 4« 2 senioren wedstrijden.
-veld 5» 2 senioren wedstrijden,
-veld 6. 1 senioren wedstrijd.
-veld 7» 2 senioren wedstrijden.
—veld 8. 5 senioren wedstrijden.

De velden 1 t/m. 6 zijn in gebruik door de S.V. Almere.
Op vrijdag 12 februari 1982 om 10.15 uur is aan de heer
J. Louwes, secretaris van bovengenoemde vereniging, de
bespeelbaarheid van de velden 1 t/m. 6 doorgegeven.

Van de velden 7 en 8, handbal hockey en korfbal, de
handbalvereniging Najaden maakt geen gebruik ( mw. Jansen)
de korfbalvereniging E.K.V.A.

maakt ook geen gebruik

( Dhr J. Hof), echter de hockey vereniging speelt
zaterdag 2 wedstrijden (Mw. N. Walstra).
DAC-A datum:

parafering

SUGGESTIE:

AKKOORD

BESPREKEN
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.
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.
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zuidelijke ijsselmeerpolders
almere

\a<(-^

Verslag van een telefoongesprek tussen P.Batsema en B.Hulscher
datum: 26 - 02 - »82
tijd: 15.45 uur.
Onderwerp: bespeelbaarheid van de velden.
Voor het komende week-einde mogen de volgende velden op de volgende wijze bespeeld
worden.

Velden
veld I mag helemaal niet bespeeld worden
veld II

idem

Veld III

alleen door junioren en adspiranten

- 5 keer

IV en V

daor-senioren

- 2 tot 5 wedstrijden

Veld VI

senioren

- 2 keer

Handbal en korfbalveld mag bespeeld worden; er is alleen waarschijnlijk niet voldoende ruimte door de aanleg van de nieuwe tennisbaan. Maar hierover kan de desbetreffende vereniging zelf beslissen.
Hockeyveld mag twee keer bespeeld worden met senioren.

steller: B.Hulscher
Dit is doorgebeld aan de voetbalvereniging s.v, Almere} dhr.L.Jongkind.
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Van- P/ere/t
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directie

A#rs*f/i
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Via: IZ/bureau postzakon c.a.
Aa

Ter kennisneming en p a r a f e r i n g ,
daarna terug

£-

Ter u i t v o e r i n g
Met verzoek om advies
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/tt.eroo*Sc<eS/'/££•*,

y'c <?J s-* 0«-&~

Slews'*-* sn/cs Fs?£• em e*,7~fe

jA-ott

+*<?*- 4? ^^.

<*«<?.

73e*e)

^W

# *****!-,*

* *>

" - 2 .

'«£?

roe-

2

er* r„
/Ft a

VKR

0

Met verzoek om advies
Onder mededeling van: ./?*•?<

s

4*5

.

V a. 6 *

ges,f'**-c<gK/

*>oa*>

s-<*r
^JOO^

y&'vcost

^

ss}#j>,*^r<trrt

j T ^ w c e , ^ , / sftp.

<£-<->•

/J"-* *C£-*c

<=>-V~V

„ , 0 ^£^,

--*SJ*af-a

Datum:

o r

3j?*t£:*rsi

«^r«A

0/c

,

/ * i * c i <S»<evv

JttO/tosi^.^,

S^

'S!o^-/S i~-OCM? t f& n//rsc

.S>

«?V
V^

S)2

(P~ 3

Directeur van
Hoofd cent
B442

zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
bespreking op

S tf.1

15 m a art 1982

DAC-A

DAC-B

in/te
onderwerp

keuring sportvelden de Marken 15 en 14 maart

steller:

D . J . v.d. Berg

afdeling/bureau:

aanwezig

jT^g

paraaf chef:
medeparaaf:
afwezig

adj .-secretaris:
uitvoeren
door/voor

Almere,
conclusies:
zaterdag 15 maart 1982:
veld 1: afgekeurd
"
2: afgekeurd, m.i. wel bespeeld.
"
5 s vrijgeven voor jeugdwedstrijden
"
4: goedgekeurd
"
5* goedgekeurd, doch onbespeelbaar door verse gaten
"
6: vrijgegeven voor 2 jeugdwedstrijden(mini-pupillen);
gekonstateerd, dat het veld 's-middags is bespeeld door
senioren;
kontakt opgenomen met bestuur;
men schuift het op een misverstand;

heb h i e r mijn twijfels o v e r ;
e.e.a. heeft m.i. konsequenties.
zondag 14 maart 1982:
veld 1: afgekeurd
"
2: afgekeurd

•

5 s vrijgegeven voor jeugdwedstrijd

•
"
"

4,: goedgekeurd
5* goedgekeurd
6: afgekeurd

DAC-A datum:
SUGGES TIE:

JYopjt, R R «t> ,*v «. .

parafering

I y -3 - U

01U

AKKOORD
n

n

BESPREKEN
III

IV

B019

. . .

V

1
•

. .

. . .

$«><

diroctk}

7

Van:
* : //frfsj
&

C3IMF

A/^r-S^^s1• j j f t i r . a f d .

Ter u i t v o e r i n g

FE

Met verzoek om advies

0

Onder mededeling van: ?<•***,rr£rto«;£
/z

wtar

.vrz+x*?
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is^a/rA,
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MZW
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zsfa^r.
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„
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Politie

cr~?rr„,'
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/
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f w / v f r / o ^ f ^ ^
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iy>0*r

A/A^£

VKR

Brandw.

/3e-isesr-/^/A/tr

ffi-ja+o

S~&

SrV^Yt
sfsctf/mc

Vi a: IZ/bureau—pes-tz-a-ken c . a .

Ter kennisneming en p a r a f e r i n g ,
daarna t e r u g

*}4«S

:

GRA^rtcJ?

ts^v/sr

s}f?st-,^s)ce

/£

ISA* O c w / J f ^ ^ g
y, y^^^^j,
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^
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faeqU&nr/yf
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*sr<~~VAc
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A^e-r oe

«

^

,
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4

/?ef/>.
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^ W < «

*

<oo0*>
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4ssrMj7-A?v/?£r/u
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f^£e_c3
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j^swsts*^
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J2£-r/*rs-,e

^

**«.sr*,*•/?sue

„*„<.
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j j
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/*??>,*>

jxs

4*T**J

AssoAlessf'

/SeP*. a

*/r/*&£*/

Datum:

B442

n

Wxi
•diroctiecentr.afd.

Van: / £ < ^ Y\<xYfrn<t.

s£s'c/Zs**^e. t

Via: IZ/buroau postzfrken c . a .

/sOj

Aan: sY <?«•* y § « « * -

is-ste

s%e**i

Y

Ter kennisneming en parafering,
daarna terug

S

VKR

AB

PO

IZ

P

Ter uitvoering

FE

PA

SVG

MZW

je?

Met verzoek om advies

0

Onder mededeling van: fc«At'sre<.,;*<? asv&rrveAA*
/&<?£.
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Politie

Brandw.

fiS€/a
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&*.«,**<*,

/
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S/-A? OS) £AS-
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Datum:

S* ~

J?i<=v«t /t*sr ">/£. ^\y

J-

_198£.

Directeur van
Hoofd centrale afd.
B442

• 1,

TO^UO
d-i r e e f e d
Van:

ft/Fret

7faS*+

jAi***r

rpnfr.afd. '

&CX><SP,VAJ&

V i a : I Z / b u r e a u postzaken c . a .
Aan: A'< /s-AAs sfesse/V
Ter kennisneming en p a r a f e r i n g ,
daarna t e r u g
Ter

uitvoering

Onder mededeling v a n :
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is£-io

2
3

(S/-CK3

4"

s7

•'

OS*

PA

SVG

MZW

ty£sOfrAz

£

S4&AS

/Zs.oo
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Ay/^sb^c exsAoe
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VKR
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Met verzoek om advies
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s r-Si <js? tT s>~

JTA?>jA3£^s-

<P£~A*S"

J*/£sS'
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O /et^-As •
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f
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Datum:

&-S-

- 3—

198£

Directeur van
Hoofd centrale afd.

B442

Van:. P i e t e r

directie
centr.afd."jiahanx-

Ratsma

Via:IZ/burcau postzaken"c.a,
/\an:Dick van de Berg
Ter kennisneming en parafering,
daarna terug
Ter uitvoering

FE

Met verzoek om advies

VKR

AB

PO

IZ

PA

SVG

MZW

•r+khr-

Brandw.

Politie

Onder mededeling van:

Bespelingsfrequentie 3 en 4 april 1982

De volgende beperkte totale bespelingsfrequentie geldt voor de sportvelden
op het sportpark "DE MARKEN" in de Oostelijke Groene Wig te Almere-Haven
op zaterdag en zondag resp. 3 en 4 april 1982:

veld, 1

'niet bespelen

veld 2 en 3 3 x junioren of aspiranten
veld 4

4 x senioren, junioren of aspiranten

veld 5

6 x senioren, junioren of aspiranten

veld 6

1 c senioren of 2 x junioren of aspiranten

veld 7

geen beperking N.B. wel velden wisselan

veld 8

2 wedstrijden

Datum:

2-4-8 2

*9rH-.

Directeur van
Hoofd centrale afd.
B442

ys-r.j

klcrp
yan. Pieter Ratsma

centr.af'd.' Beheer

Via: IZ/bursau postzaken r,„a .

Ter kennisneming en parafering,
daarna terug

s

VKR

AB

PO

IZ

Ter uitvoering

FE

PA

SVG

MZW

Tit-

Met verzoek om advies

0

Brandw.

Politie

Onder mededeling van:
Schriftelijke bevestiging telefoongesprek donderdag 15 april 1982.

uur

De navolgende totale bespelingsfrequentie geldt voor de sportvelden op zaterdag,
zondag en maandag, resp. 10-11- en 12 april 1982 (kaart met gehanteerde veldnummering is aan de afdeling Sport en recreatie op 11-2-'82 toegezonden.
veld 1

5 wedstrijden senioren

veld 2

4 wedstrijden junioren of aspiranten

veld 5

idem

veld 4

6* a%8 wedstrijden senioren

veld 5

oefenen

veld 6

4 wedstrijden senioren

veld 7

vrij

veld 8

4 wedstrijden

l£¥i$l

Bureau Groenvoorzieningen

*^r>

Datum: 15-4-'82

.r3W.

Directeur van
Hoofd centrale afd.
B442

zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
7</

X ^ WEEKNR

\

onderdeel

gemeentewerken
afd. beheer

BESPEELFREQUENTIE

SPORTVELDEN

SPORTPARK

/J" 7S

5
1

i
VELDEN

Nv

I

i

i

i

5!

X

A
VEID 1

s s s
2*

VELD

2

VELD

3

2*

5

VELD

6

1* 1*
,

VELD A

VELD

7*

2*

J,

3,

3*

s s

i3 X\ \ $
A

VELD 7

VELD 8

renvooi .

A A A
VOETBAL velden

1 t/m 6

HOCKEY

A

aspirant* nwedstr id

1 4 1 min }

J

junior ei wed&trijc

C 5 ) a 6 0 n lin )

S

senioren wedstrijd

( 9 3 min)

T

tournoo wedstri d

( 2 ! a 3 0 m in

Z

zomerav sndcomp

( 3 > min)

velden
weditrij 1

)

4

7 en 8
( 70 min )

•

datum
DE

MARKEN

blad

I j?$r?7
directie
rpntr.afd.: Beheer

Van: Pieter Ratsma

Via:IZ/buroau pootzakon c.a.
Aan: Dick v.d. Berg

K

Ter kennisneming en parafering,
daarna terug

S

VKR

AB

PO

Ter uitvoering

FE

PA

SVG

MZW

Met verzoek om advies

0

Brandw.

IZ

X

Politie

Onder mededeling van:
Schriftelijke bevestiging telefoongesprek vri.jdag 16 april. 15.00 uur

De navolgende totale bespelingsfrequentie geldt voor de sportvelden op
zaterdag en zondag, resp. 17 en 18 april 1982 (kaart met gehanteerde veldnummering is aan de afd. Sport en recreatie op 11-2-'82 toegezonden)
veld
veld
veld
veld
veld
veld
veld
veld

1 2 wedstrijden
2 5 wedstrijden
5 niet bespelen
4 4 wedstrijden
5 oefenhoek
6 5 wedstrijden
7 vrij
8 4 wedstrijden

senioren
junioren of aspiranten
senioren
senioren

oxr&Z

Datum: 19-4-'82

.T3SL

Directeur van
Hoofd centrale afd.
B442
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^
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«^
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V

0*LSA^~

;N

A

iidelijke ijsselmeerpolders
imere
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m
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0
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m
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m
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m
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m
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c
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z
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S
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<
m
r
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:

I 1
X

0
m
S

>

\

Z

J> ft

1

_ / &rr 3
Van:

Pieter Ratsma

rpntr.afri. '_BfihfiJ2r_

Via: IZAtoaflatt pontpnlcrfr-r.a,
n a r ) . Dick van de Berg

X

Ter kennisneming en parafering,
daarna terug

s

VKR

AB

PO

IZ

Ter uitvoering

FE

PA

SVG

MZW

X

Met verzoek om advies

0

Brandw.

Politie

Onder mededeling van:

Schriftelijke bevestiging telefoongesprek vrijdafr 25 april. 11.00 uur
De navolgende totale bespelingsfrequentie geldt voor de sportvelden op
zaterdag en zondag, resp. 24 en 25 april 1982 (kaart met gehanteerde veldnummering is aan de afd. Sport en Recreatie op 11—2—*82 toegezonden)

veld 1

3 wedstrijden senioren

veld 2

4 wedstrijden junioren of aspiranten

veld 3

2 wedstrijden junioren of aspiranten

veld 4

5 wedstrijden senioren

veld 5

oefenhoek

veld 6

niet bespelen i.v.m. ernstige schade door overbespeling

veld 7 vrij
veld 8

zo min mogelijk wedstrijden

Bureau beheer groenvoorzieningen

Datum: -£3 - 4 I

.1982,

Directeur van
Hoofd centrale afd,
B442

datum

Ond«rdaal

jideliike ijsselmeerpolders
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m e r e
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directie
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V i a : I Z / o u r c a u postzaken
Aan:

&2cc/£
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Ter kennisneming en parafering,
daarna terug
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Ter uitvoering
Met verzoek om advies
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Brandw.

Politie

Onder mededeling van:
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D i r e c t e u r van
Hoofd c e n t r a l e a f d .
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Via: IZ/bureau postzaken c.a.
Aan: />J.
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Ter u i t v o e r i n g
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- veld 1 is over het gehele oppervlak tamelijk zwaar beschadigd. De :
bezetting is dermate gering, dat zodebeschadlging optreedt.
' hiervan is een te hoge intensiteit van bespeling, waarbij
speelt dat het veld verlicht is en het meest direkt gelcgen nabij
do voetbalteantine en verklee&ruimta. Bovenstaande oorzaak is divers
malen tijdig door dc beheerder zowel schriftelijk'als mondeling
doorgegeven."
dat de hoofdvelden zoveel mogelijk ontzien worden d.v/.z. geen trainingsactiviteiten of over&wars bespelen van hot veld door junioren
, Dit geldt speciaal voor void 1, dat in
do tweede helft van de competitie in principe niet meer bespeeld moet
worden, zodat in de herstelperiode, zo mogelijk al eind woi 1902, het
veld verbeterd kan worden door doorzaaien. Bij een verdere beschadiging
van de zodo kan niiet moor met doorzaaien worden volstaan, maar is
groot onderhoud in het voorjaar van 1932 noodzakelijk d.w.z. •jrondbewerking en inzaaien, kosten ca. f 20000,- excl. b.t.w. Een ve-ld
waar tsroot onderhoud op is toegepast mag na herstel minimaal een jaar
niet bespeeld worden;
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Almere, 09-12-82
conclusies:

Tot medio november geen klachten c.q. opmerkingen omtrent
bespeling.
Na medio november is er de indruk, dat de bespeling frequentie
niet geheel conform het advies van de afdeling groenvoorziening is.
De hoofdvelden lopen wat achteruit.
Voor het weekend van 11 en 12 december de hoofdvelden 1 en 6
afkeuren.
Vriendschappelijke wedstrijden op de bijvelden.
Overleggen met J.Vrinten over de winterstop teneinde
R.IJ.P. en Z.IJ.P. velden op elkaar afstellen.
De hockeyvelden liggen er weer goed bij.

parafering
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Politie

Onder mededeling van:

Keactie van het bureau Groenvoorzieningen op de resultaten uit de bespreking,
gehouden op 24-3-1982 tussen de Rijksscholengemeenschap te Almere (RSGA) en
de afdeling Sport en Recreatie van het openbaar lichaam ZIJP betreffende het
gebruik van het schoolsportveld op het sportpark "De Marken" in de
Oostelijke Groene Wig te Almere-Haven.
jTegen zomerbespeling van het schoolsportveld gedurende het veldseizoen 1982
bestaat uit beheerdersoogpunt geen bezu/aar. Wel zullen in de maand juni als
eerste maand van de herstelperiode een aantal onderhoudsmaatregelen overeenkomstig bestek 002/l82 moeten plaatsvinden, zoals maaien, kunstmest strooien,
herstellen van doelgebieden, beregenen. Enkele maatregelen, met name het
kunstmest strooien en het beregenen, kunnen overlast bezorgen aan de gebruikers,
Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal echter zoveel mogelijk met het
gebruik rekening uorden gehouden.

^7/

Het is van belang de scholen erop te wijzen dat veld 5 het beste als schoolsportveld te gebruiken is.Tot op heden wordt veld 5 vrijwel niet gebruikt,
terwijl de bijvelden voor het voetbal, met name veld 4 veel worden bespeeld.
De scholen zouden een plattegrond met veldnummering toegestuurd kunnen krijgen
zoals die reeds is toegezonden op 30-11-198t aan de Almeerse Hockeyclub en
de SV Almere. Tevens is het zinvol erop te wijzen dat de sporten z<5 verspreid
mogelijk over het veld worden uitgeoefend, zodat extreme beschadigingen zoals
gaten in de grasmat die moeilijk in korte tijd te herstellen zijn, worden
voorkomen.

Bureau Groenvoorziening
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Brandw.

Politie

Onder mededeling van:
Op 26 mei is aan het bureau Groenvoorzieningen mededeling gedaan van
de resultaten uit een bespreking gehouden op 24 maart 1932 tussen de
Rijksscholengemeenschap te Al.mere (RSGA) en de afdeling Sport en Recreatie
van het openbaar lichaam ZIUP betreffende het gebruik van het schoolsportveld, veld 5, op het sportpark "DE MARKEN" in de Oostelijke Groene
Wig te AlmereTHaven in de maand juni.
Vanuit het bureau Groenvoorzieningen is gesteld, dat hiertegen geen
bezwaar bestond (zie bijlage).
\ Geconstateerd is dat niet veld 5, maar met name veld 4 gebruikt is. Dit
1 veld was begin juni hersteld.
In verband met de aangebrachte beschadigingen is herstel, dichten van
de gaten en opnieuw inzaaien c.q. doorzaaien noodzakelijk. In verband
ft met het late tijdstip van opnieuw herstellen is het niet zeker of dit
veld begin augustus speelklaar is.
De afdeling Sport enFRecreatie zal op korte termijn op de hoogte worden
gesteld van de meerkosten.
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Politie

Onder mededeling van:
Heactie van het bureau Groenvoorzieningen op de resultaten uit de bespreking,
gehouden op 24-3-1982 tussen de Rijksscholengemeenschap te Almere (RSGA) en
da afdeling Sport en Recreatie van het openbaar lichaam ZIDP betreffende het
gebruik van het schoolsportveld op het sportpark "De darken" in de
Oostelijke GroBne Wig te Almere-Haven.
'gen zomerbespeling van het schoolsportveld gedurende het veldseizoen 1982
^ s t a a t uit beheerdersoogpunt geen bezwaar. Wel zullen in de maand juni als
eerste maand van de herstelperiode een aantal onderhoudsmaatregelen overeenkomstig bestek 002/'82 moeten plaatsvinden, zoals maaien, kunstmest strooien,
herstellen van doelgebieden, beregenen. Enkele maatregelen, met name het
kunstmest strooien en het beregenen, kunnen overlast bezorgen aan de gebruikers,
Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal echter zoveel mogelijk met het
gebruik rekening worden gehouden.
--
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Het is van belang de scholen erop te wijzen dat veld 5 het beste als schoolsportveld te gebruiken is.Tot ' op heden wordt veld 5 vrijwel niet gebruikt,
terwijl de bijvelden voor het voetbal, met name veld 4 veel worden bespeeld.
Ue scholen zouden een plattegrond met veldnunimering toegestuurd kunnen krijgen
zoals die reeds is toegezonden op 30-11-198? aan de Almeerse Hockeyclub en
de SV_ Almere. Tevens is het zinvol erop te wijzen dat de sporten z6 verspreid
mogelijk over het veld warden uitgeoefend, zodat extreme beschadigingen zoals
gaten in de grasmat die moeilijk in korte tijd te herstellen zijn, worden
voorkomen.
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Agenda
SVG V

Geachte rector,
marktm
Ten behoeve van het geven van lessen lichamelijk oefening zjn de velden
vier en vijf op het sportcomplex "De Marken' beschikbaar gesteld voor de
Rijksscholengemeenschap.
Gebleken is echter dat veld vier meer gebruikt wordt dan veld vijf.
Gezien de cultuur-technische toestand van de velden wordt een evenredig
gebruik hiervan op prijs gesteld. Wij mogen u verzoeken uw vakleerkrachten hiervan op de hoogte te willen brengen.

MZW

,VKR

Voor alle duidelijkheid doen wij u hierbij een plattegrond van bovengenoemd complex toekomen.

Brandw.
Politie A.
Politie L.
DGD

Hoogachtend,
RIJP

het hoofd van de afdeling sport en recreatie,

GAB
CVAH
Schoolh.
H. van Renen.

Inspectie
Receptie

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

CO/3502X

bezoekadres:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere-stad

telefoon:
03240-99911
telex:
40431 /MPal i t

openbaar vervoer: vad-busdiensten,
150/11 (stadsdienst) en 152 (amsterdarr
151/11 (stadsdienst) en 155 (bussum)
154/11, 157/11 en 159 (lelystad)
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onderwerp: onderhoud sportcomplex bij
De Marken

bijlage(n):

1

41405

1981
toestelnummer:
verzonden:

2642

Z « o t r . loui

Bijgaande brief ontving ik van de Rijksscholengemeenschap "De Meergronden". Aangezien het daarin genoemde sportcomplex sinds 1 augustus
jl. bij u in beheer en onderhoud is verzoek ik u de behandeling van
deze brief over te nemen.
De briefschrijver is hiervan in kennis gesteld.

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENS1
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

wavy Aalderen
prvTDirecteur.

ft
bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005
postrekening 869847

- Q _ Q _ t Q1

-CU

postbus 6 0 0
8 2 0 0 AP lelystad
smedinghuis
zuiderwagenplein 2
tel. ( 0 3 2 0 0 ) 9 9 1 1 1
telex 40115

bereikbaar met buslijn 143
(halte stadskantoor)
en de buslijnen 144, 146, 154 en 157
(halte noorderwagenplein)

RSG DE MEERGRONDEN
Marktgracht 65
1353 AL ALMERE
Tel. 03240 - 12384

D-6/81/

Almere, 14 September 1981.
R.IJ.P.
t.a.v. dhr. J. Surink
Gebouw Corrosia
ALMERE-HAVEN

Geachte heer Surink,
De school huurt van de RIJP buitensportakkommodatie op De Marken.
Tot mijn spijt moet ik uw aandacht vragen voor het onderhoud van
de betreffende lokaliteiten, met name de kleed- en wasruimtes.
De klachten daarover zijn talrijk en blijken bij kontrole o.i.
ook gegrond. U zult begrijpen dat ik daar niet tevreden over kan
zijn en ik verzoek u de toestand van het terrein in overnenr-temming te brengen met de hygienische noodzakelijkheden.
Tenslotte vestig ik uw aandacht op het feit, dat vertegenwoordigers van de vereniging die het komplex in gebruik heeft, zich
met de school in verbinding stellen met vragen omtrent vergoedingen voor watergebruik, schoonmaakkosten, etc. Dit lijkt mij
niet op zijn plaats. Misschien kunt u ook hier aandacht aan
schenken.

Met vriendelijke groeten,
/ries, rektor.

zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
secretaris
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Eerste Korfbal Verenifiinrj Almere
' ^ ^ ' ^
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AFD.MIDOW.NEDERUND

A
OPGERICHT 12 DECEMBER 1978
Sekretariaat:

Mevr. M. siouwer,
Middenhof 104,
1354EL Almere-Haven.
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Aan de weledele heer
Ir. Van Duym,
Direkteur van de R.IJ.P
PostbuH 600,
8200AP Lelystad.

J

Almere, 10 m a a r t

1982#
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In afwacnting van uw antwoord, verblijven wij,

hoogachtend,
E.K.V.A., s e k r . M. Kouwer,
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Eerste Korfbal Vereniging Almere
AANGESLOTEN BIJ HET K.N.K.V.
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AFD. MIDDEN - NEDERLAND
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OPGERICHT 12 DECEMBER 1978

Aan de heer H.J. Lammers,
Landdrost der Zuidelijke IJsselmeerpolders,
Postbus 200,
1300AE A l m e r e .

Sekretariaat:
Mevr. U, Kouwer,
Middenhof 1 0 4 ,
1354EL A l m e r e - H a v e n ,
men:

A£P

ZIJP

(Si. j "^i/t) 223 02 Almere,
•

8 april 1982.

fotccopie:

cie

eacnte h e e r ,
In ons schrijven aan de R.IJ.P. d.d* 10 maart 1982, waarvan u
een afschrift hebt ontvangen, hebben wij onze verwondering uitgesproken over het feit dat door ons korfbalveld op het sportcomplex
"De Marken" een sleuf is gegraven ten behoeve van de aanleg van tennisbanen zonder medeweten van het bestuur van E.K.V.A.
Tevens verzochten wij in deze brief ons veld vo'o'r 27 maart jl. weer
in de oorspronkelijke staat terug te brengen, omdat op die datum de
veldkotnpetitie voor onze vereniging zou starten. Van de kant van de
Z.IJ.P. zijn hierop telefonisch exkuses aangeboden en werd beloofd
dat ons veld tenminste weer bereikbaar zou worden.
In onze bovenvermelde brief werd tevens vermeld dat op een korfbalveld
geen handbalvelden kunnen worden uitgelegd, omdat bij handbal met
krijtstrepen wordt gewerkt en bij korfbal met losse lijnen. In de loop
van de week voor 27 Maart hoorden wij evenwel van de handbalvereniging (!)
dat er wellicht toch handbalvelden op ons korfbalveld zouden worden
aangelegd. Eln van uw medewerkers verzekerde mij telefonisch evenwel dat
er niets aan de hand was en dat wij 27 maart "gewoon" op ons eigen
veld zouden kunnen spelen. Wie schetst dan ook onze verbazing toen
vrijdagavond 25 maart bleek dat er door de Z.IJ.P. we*l handbalvelden
op ons veld waren uitgezet. Voor 27 maart is ons toen via de heer D.
van den Berg van de Dienst Sport- en Recreatie van de Z.IJ.P. als
noodoplosaing een voetbalveld aangeboden, dat 500 meter van ons eigen veld
was gesitueerd. Beloofd werd dat 4 april, de dag waarop opnieuw een
konipetitiewedstrijd zou moeten worden gespeeld, wij weer op ons eigen
veld zouden kunnen spelen. Deze belofte bleek op 4 april niet te zijn
ingelost, zodat opnieuw op een verafgelegen voetbalveld moest worden
gespeeld.
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Eerste Korfbal Vereniging Almere
AANGESLOTEN BIJ HET K.N.K.V.

OPGERICHT 12 DECEMBER 1978
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AFD. MIDDEN-NEDERLAND
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Sekretariaat:

L

Almere,

Wij verzoeken u nu ze*e*r dringend:
sp

1. V66T de volgende kompetitiewedstrijd, die op woensdag 14 april
plaatsvindt, ons veld weer bespeelbaar te maken
2. ONS IN HET VERVOLG MINSTENS OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN UW PLANNEN
MET BETREKKING TOT ONS VELD!!II!
Wij vertrouwen erop dat u al het mogelijke zult doen om ons danig
geknakte vertrouwen in de Z.IJ.P. weer te herstellen.
Ons geduld wordt wel zwaar op de proef gesteld!

Hoogachtend,
Namens het bestuur M. Kouwer, sekr.,
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Eerste Korfbalvereniging Almere,
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Bij deze bevestig ik de ontvangst van uw schrijven d.d. 10 maart 1982,
welk via de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders bij het openbaar
lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders is binnen gekomen.
Naar aanleiding van een telefoongesprek d.d. 13 april 1982 tussen de
secretaresse van uw vereniging mevrouw M. Kouwer en de heer D.J. v.d.
Berg van de afdeling sport en recreatie, is geconstateerd, dat de
zaken welke u aan de orde heeft gesteld alreeds in de mondelinge sfeer
zijn verduidelijkt.
Overigens zullen wij zoveel als in ons vermogen ligt er zorg voor dragen, dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden.
Wij verzoeken u begrip te hebben voor de situatie.
Wanneer blijkt dat er zich problemen voordoen, kunt u zich in verbinding stellen met de heer D.J. v.d. Berg van de afdeling sport en recreatie, telefoon 99404.
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Mijne
Tot onze schrik en verbazing hebben wij moeten konstateren,
dat tussen onze kleedakkomodatie en kantine en ons speelveid
op het sportkomplex "De Marken" een diepe sleuf is gegraven.
Ons veld is daardoor niet meer direkt bereikbaar.
Op grond van het voorstaande komen wij tot de volgende vragen:
1. Waarom is er geen overleg met ons geweest over de werkzaamheden
die op het door ons gehuurde veld plaatsvinden?
Als e'en van de huurders van het komplex stellen wij het zeer
op prijs op zijn minst op de hoogte gesteld te worden van wat
er op ons veld omgaat!
We zijn van mening dat u als verhuurder op dit punt schromelijk
in gebreke bent gebleven.
2. Eind maart begint voor onze vereniging de tweede helft van de
veldkotnpetitie en worden de veldtrainingen hervat. Wij verzoeken
u dringend zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval v66r 27
maart as. de situatie van voor de winter -voorzover nog mogelijkte herstellen.
Etfn van de handbalvelden is "per ongeluk" orugeploegd. Wij delen
u bij voorbaat mee dat op een korfbalveld geen handbalveld kan
worden aangelegd, omdat bij handbal wordt gewerkt met ingebrande
lijnen. Op een veld met ingebrande lijnen mag van de korfbalbond
geen korfbal worden gespeeld (wij werken met losse lijnen).
Bovendien is de kwaliteit van ons veld niet zodanig dat een hogere
bespeelintensiteit verantwoord is.
In afwachting van uw antwoord, verblijven wij,

hoogachtend,
E.K.V.A., sekr. M. Kouwer,
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Hierbij doe ik u ter afhandeling toekomen een brief van de Eerste
Korfbal Vereniging Almere.
De vereniging is van deze doorzending op de hoogte gebracht.

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

ft
bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005
postrekening 869847
25-3-1982/l.E,

postbus 6 0 0
8 2 0 0 AP lelystad
smedinghuis
zuiderwagenplein 2
tel. ( 0 3 2 0 0 ) 9 9 1 1 1
telex 40115

bereikbaar met buslijn 143
{halte stadskantoor)
en de buslijnen 144. 146, 154 en 157
(halte noorderwagenplein)

-) 8S5.3>
directie
centr.afd.: s & R

Van: D.-J.v.d.Berg

Via:IZ/bureau postzaken c.a
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Ter kennisneming en parafering,
daarna terug
Ter uitvoering
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Brandw.

Politie

Onder mededeling van:

Dinsdag 16 maart 1982, de volgende sletitels overhandigt aan M.v.Staade
1 voetbal ace. no.27 kleedgebouw S.V.Almere
1 tennisacc. no. 8470 t.b.v.waterput
1 hockey VSB kleedkamer rechts
1 ,,
VSB scheidsrechterskamer
1 ,,
VSB keuken
1 ,,
Nemef no.10 kantine meterkast
1 ,,
VSB entree
1 tennis Benco C.V. Insial tennis, hockey
1 hockey Nemef no. 28 scheidsrechterskamer
1 hockey VSB kleedkamer links/ bestuurskamer
% ,,
Nemef no. 1-39 kleedk. links, kleedkamer rechts
1 ,,
Nemef no. 32 kantine C.V. kast
1 ,,
Silca rolluik
Verzoeke om van elke sleutel er drie bij te laten maken t.b.v. S.& R.

jk

Datum:.

f&ipu.

.1981.

Directeur van
Hoofd centrale afd.
B442

zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
bespreking op ^

mei
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DAC-A

DC

in/te Indoorsportcomplex Almere-Haven

DAC-B

D.J. v.d

jnderwerp Gebruik sportvelden "De Marken"

steller:

aanwezig De heer G. Ley, A.V.A. '81
De heer L. Jongkind, S.V. Almere en
de heer D.J. v.d. Berg, sport en recreatie

af d e l i n g /&&&&:

S

Berg

+R

4s.

paraaf chef
medeparaaf:

"• tu

afwezig

adj . -secretari

uitvoeren
door/voor

Almere,17 mei 1982
conclusies:
Gesprekspunten: 1.
2.
3.
4.

kleedaccommodatie;
bergruirate;
terrein, veldtoewyzing;
financie*le regeling t.a.v. gemeenschappelijk
gebruik.

ad. 1 Gebruik kleedkamers geeft problemen.
Intensief gebruik S.V. Almere
Trainingsavonden lopen, middels het nodige geschipper met
wedstrijden zijn er nu al problemen..
Wanneer A.V.A. ook nog wedstrijden heeft, is dit onoverkomeiytf.
Van weerszyden is er bereidheid tot het zoeken van oplossinge|n SVA/AVA
Oplossing: - uitbreiding van kleedkamers, c.q. herindeling
van de ruimten;
- tijdelijke .voorziening middels een port-O-cabin.

D . J . v . d . B,

ad. 2 bergruimte: - de huidige berging is al te klein;
- het materiaal v.d. RSGA heeft daar ook zijn
plaats met alle problemen van dien: geen
toezicht, vernieling (zie bijlage);
- berging van oud papier, grote inkomstenbron
voor SV Almere.
- materiaal van AVA kan niet geplaatst worden i.Y.
grootte v.d. materialen en de mogelijkheid van
gebruik door anderen dan AVA.
Oplossing kan zijn:
- uitbreidenvan berging met afgescheiden compartimenten,
echter minder aantrekkelyk voor AVA i.v.m. afstand van
berging naar sportveld;
- plaatsing van container of een verplaatsbare betonnen
container, z.g. Mavo garage.
DAC-A datum:

- 8 JUNI 1982

parafering

SUGGESTIE:

t) YY.kYt.

^ V, V~ t\ .
II

III

IV

V

B019

uitvoeren
door/voor:

ad. 3 terreintoewyzing:
- by niet bruikbaar zijn van de oefenhoek, geeft gezamenlijk
gebruik van veld 4 en 5 problemen met training;
— huidige trainingsveld t.b.v. SV Almere te weinig,
nodig is 60 uur.
Komende maanden geen onoverkomanlyke problemen, doch in
augustus wel. Suggestie van SV Almere: oefenhoek en veld 6
gebruiken als oefengelegenheid. Dan heeft AVA de vrijheid
op veld 4 en 5«
Huidige problemen worden voorzover de mogelykheden er zyn
door beide verenigingen opgelost.
ad. 4 financiele regelingen m.b.t. gebruik kleedkamers:
E.e.a. naar aanleiding van lopende afrekeningen tussen
Flevo 'fiO en SV Almere, welke nog steeds niet zyn afgerond.
AVA en SV Almere zullen gezamenlijk trachten tot een vergelijk
te komen, welke ter afdekking zal worden over,jrlegd aan
het openbaar lichaam Z.IJ.P.
Consequenties t.a.v. vernielingen, voor wiens rekening komen
de kosten?
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zuidelijke ijsselmeerpolders
almere
Almere,

18-1-1982

onderwerp: Aanschaf, a a n l e g en e x p l o i t a t i e van
e i g e n b e r e g e n i n g s i n s t a l l a t i e op het sportcomplex
"De Marken", gebied 1H, t e Almere-Haven
(betr. brief d.d.
van
)

Aan het dagelijks
adviescollege

steller:

DAC-B

DAC-A

>2cd V-WLCK.

VOORSTEL:
(voor evt toelichting binnenblad gebruiken)

direktie

SVG

paraaf
medeparaaf
Vik M UahtA
DAC-leden

BenO

1 . Zo" spoedig mogelijk, voor aanvang van het
groeiseizoen 1982, over te gaan tot de aanschafen aanleg van een "eigen beregeningsinstallatie
volgens het z.g.n. hydrantensysteem ten behoeve
van het jaarlijks onderhoud aan de sportvelden
op het sportcomplex "De Marken", gebied 1H
te Almere-Haven.
2. Het met de aanschaf - en aanleg gemoeide
investeringsbedrag f 6 5 . 5 0 0 , — inzake bovengenoemd voorstel ter beschjLkking te stellen.
3. De Directeur Stadsontujikkeling, Volkshuisvesting
en Gemeentewerken van het Openbaar Lichaam
Zuidelijke Ijsselmeerpolders vooruitlopend op
de ministerie'ele goedkeuring te machtigen tot
uitvoering over te gaan, van het onder 1 en 2
gestelde.

secretaris:
DAC-B datum:

agendanr,

omschrijving:
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conform voorstel
BESPREKEN
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II

toelichting op yoorstel aan het dagelijks adviescollege

voor vervolg inlegvel gebruiken
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1 . Inleidinq
1.1. Eisen die qelden voor sportvelden
Bij de bouw van de velden op het sportcomplex " De
Marken " is tegemoetgekomen aan de eisen t.a.v.
bespeelbaarheid en vanuit speltechnisch oogpunt.
De volgende eisen gelden voor sportvelden :
- Bespeelbaarheid
De velden dienen in elk seizoensdeel, met name het
voor— en najaar wanneer er een neerslagoverschot is
frequent bespeelbaar te zijn.
Een goed draineerende toplaag is daarvoor noodzakelijk,
De velden worden veelal afgekeurd, omdat ze te zacht
zijn, d.w.z. de toplaag tijdelijk te verzadigd met
water.
- Speltechnische eisen
Sporten kunnen speltechnisch optimaal beoefend worden
op velden waarvan de draagkracht groot en de grasmat
stroef is ( geen blessures ) .
Naast een goed ontwikkelde zode is ook hier van belang
dat een neerslagoverschot snel wordt afgevoerd.
- Economische eisen
Velden moeten te beheren en te exploiteren zijn.
Belangrijk is dat de velden frequent kunnen worden
bespeeld ( hoge bezettingsgraad ) .
1.2. Specifieke opbouw van de sportvelden op het
sportcomplex " De Marken "
Het sportcomplex is derhalve voor een goede af- en ontwatering opgespoten met zand en VBrhoogd met klei.
De toplaagbestaat uit een goed drainerende laag van
vrijwel humusarm zand en heeft een dikte van ca. 10 cm.
Het gehele complex is tevens " nauw " gedraineerd.
1.3. Noodzaak van beregenen
Ten gevolge van deze specifieke opbouw zijn de velden
bijzonder droogtegev oelig in de groeiperiode van het gras
wanneer er sprake is van een neerslagtekort, met name in
de maanden mei, juni , juli en augustus.
De velden zijn droog tegevoelig omdat het vochtbindend
vermogen van de topi aag is door het kleine humusgehalte
gering, ca. 8mm. Tev ens is zowel de bewortelingsdiepte
en daarmee het vermo gen om vocht op te nemen uit de
diepere ondergrond a Is de capillaire opstijging vanuit
de ondergrond gering door o.a. een te scherpe scheiding
van de opgespoten en opgebrachte lagen.
- Zou in de perioden met een neerslagtekort niet beregend
worden dan gaat de goede bespeelbaarheid en bespelingsfrequentie in korte tijd sterk achteruit. Na enige tijd
zullen de velden verdrogen en zal de zode verdwijnen.

biz. 2
Opnieuw inzaaien in de nazomer is erg kostbaar, terwijl
de tijd nodig om een zode op te bouwen minimaal een
jaar is.
Om een goede bespeelbaarheid en hoge bespelingsfrequentie
te kunnen garanderen is het van belang de velden in een
goede conditie te houden en tijdig te herstellen
( in herstelperiode juni - juli ) .
Dit houdt intensivering van het onderhoud in hetgeen
alleen haalbaar is door op tijd te beregenen. Zo kan
een beschadigd veld zich in relatief korte tijd herstellen
door tijdig ( mei - juni ) door te zaaien. Doorzaaien
zonder aanvulling van het neerslagtekort door te
beregenen heeft echter weinig zin.

II Beregeningssystemen met voor- en nadelen. .
Jaarlijks is beregening van de velden, zoals aangetoond,
noodzaak, zowel in de competitie - als herstelperiode .
Uitgegaan kan worden van een watergift van ca. 20mm per 14
dagen. Beregening vindt in ieder geval plaats na 7 I 10
dagen schraal, drogend weer, omdat dan het vocht gebonden
in de toplaag is verdampt. Per sproeibeurt kan eveneens
wegens het geringe vermogen van de toplaag om vocht vast te
houden maximaal 10mm water worden gegeven.
Met de navolgende te bespreken .systemen kan beregening
plaatsvinden.
2.1. verplaatsbaar s.ysteem.
Bij dit systeam zijn de pomp, leidingen en sproeier(s)
op elke plaats in te zetten.

biz.

3

Dit systeem is, door de Rijksdienst voor de IDsselrneerpolders gebruikt, en door het Openbaar Lichaam Zuidelijke
IJsselmeerpolders ingehuurd om de velden te beregenen.
Het systeem kenmerkt zich door relatief lage aanschafkosten,
maar is daarentegen zeer arbeidsintensief.
Nadalen buiten de hoge bedieningskosten zijn een te grote en
slecht regelbare watergift, een te grove druppel en spoorvorming.
2.2. Volautomatisch

systeem.

Het volautomatische systeem, waarbij de leidingen ondergrond:;
en permanent aangesloten sproeiers in de speelvelden liggen
heeft de volgende nadelen:
a. hoge aanschaf - en aanlegkosten,
b. veel kwetsbare punten in de velden,
die ongewenst zijn i.v.m. de uitvoering
van onderhoudswerkzaamheden door
derden, de bespeelbaarheid (oplopen
van letsel) en de openbaarheid van
het complex (storingsgevoeligheid),
c. schade aan de velden bij het ingraven
van de sproeileidingen en
d. selectief beregenen is niet mogelijk.
Voordelen zijn de geringe bedieningskosten en de lange
levensduur
2.3. Semi - automatisch

systeem.(zie Bijlage A)

Bij dit systeem liggen de leidingen en sproeiers eveneens
ondergronds, echter direkt rond de speelvelden (sectorsproei
ers), waardoor een aantal belangrijke nadelen verbonden
aan het volautomatische systeem vervallen.
De aanschaf - en aanlegkosten aijn ongeveer gelijk aan die
van een volautomatisch systeem.Voardelen zijn de eveneens
geringe bedieningskosten en lange levensduur.
2.4. Hydrantensysteem. (Zie Bijlage B)
Bij dit systeem wordt ondergronds een hoofdleidingnet aangelegd. Per veld kan een verplaatsbare beregeningsinstallatie
(slangen en sproeiers) op een aftappunt van het hoofdleidingnet aangesloten worden.
Een dergelijke installatie staat wat aanschaf-, aanleg - en
verbruikskosten betreft in tussen een semi- en yolautomatish
systeem en verplaatsbaar systeem. Duidelijke voordelen zijn,
dat bij de aanleg geen schade aan de velden wordt aangebracht,
er weinig kwetsbare punten zijn en selectief beregenen
mogelijk is.
Ill Motieven voor de realisering van een "eigen beregeningsinstallatie"
3.1, Beheersing van de explotatiekosten.
Direkt na de overdracht van het sportcomplex "De Marken"
op 1 augustus 1981 heeft beregening van de velden plaatsgevonden, vooral in de tweede helft van de maand augustus
en in de eerste helft van de maand September 1981.
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De kosten hiermee verbonden, bij uitvoering door derden,
bedroegen ruim / 30.000,- incl. B.T.W. Op jaarbasis zou
dit betekensn, dat met het beregenen bij uitvoering door
derden, uitgaande van een normaal jaarlijks neerslagtekort, een bedrag gemoeid is van minimaal / 100.000,incl. B.T.W.
Deze kosten staan in geen verhouding tot de kosten verbonden aan de overige onderhoudsmaatregelen jaarlijks uit te
voeren.en maken dat de jaarlijkse onderhoudskosten per veld,
landelijk gezien, onaanvaardbaar hoog zijn.
3.2 Verbetering van de kwaliteit van het beheer en onderhoud.
Bij de besprekin g van de verbetsring van de kwaliteit van
de sportvelden, punt 1.3.,is gebleken, dat het tijdig kunnen
plannen en inzet ten van een beregeningsinstallatie in
combinatie met a ndere onderhoudsmaatregelen efficient
beheer en onderh oud mogelijk maakt. Bij een "eigen beregeningsinstallatie " is de bedrijfszekerheid, mits de installatie goed is on derhouden, en de kwaliteit van het beregener
hoog. Tevens maa kt een "eigen beregeningsinstallatie" een
efficiente spre iding van de onderhoudswerkzaamheden,
afgestemd op hBt gebruik en de duur van de competitie - en
herstelperiode, mogelijk, omdat extra hoge kosten verbonden
aan het aanvoere n van een gehuurde installatie voor een
korte periode ko men te vervallen.
IV Keuzevoorstel t.a.v. een "eigen beregeningsinstallatie"
4.1. keuze en motivatie.
Gezien de minder goede ervaringen opgedaan met het ingehuurde verplaatsbare systeem ingezet op het complex in het najaar van 1981, zowel m.b.t. de slechte kwaliteit van de
beregening als de zeer hoge bedieningskosten, onder meer
veroorzaakt door de grote afstand tussen de singeldslen en i
velden, komt dit systesm voor aanschaf niet in aanmerking.
Ook het volautomatische systeem, hoewel uit exploitatie—
kosten overwegingen acceptabel, vervalt uit oogpunt van
beschadigingen en hinder bij gebruik en onderhoud van de
velden.
Het semi -automatische systeem en hydrantensysteem zijn goeji
bruikbaar, zowel m.b.t.acceptabele exploitatiekosten als
de kwaliteit van het beregenen.
Uit het navolgende aanleg- en exploitatiekosten vergelijk
tussen de twee beregeningssystemen blijkt dat de aanschafen aanleg van een "eigen semi-automatische beregeningsinstallatie" verantwoord is. Het exploitatieverschil
wordt vooral bepaald door het verschil in bedieningskosten.
Omdat nog niet vaststaat op welke wijze in de toekomst de
zelfwerkzaamhBid van de verenigingen die gebruik maken van
de sportaccomodatie gestimuleerd zal worden, kan in eerste
instantie overgegaan worden tot de aanschaf- en aanleg van
sen beregeningsinstallatie volgens het hydrantensysteem.
Des te meer, omdat een verdere uitbouw naar een semi^automatisch beregeningssysteem in de nabije toekomst, zonderwijzigingen in de pomp en hoofdleidingnet mogBlijk is.

4.2 Aanschaf- en aanlegkosten
4.2.1.

Hydrantensysteem.

Het met de aanschaf en aanleg gemoeide investeringsbedrag
van een eigen beregeningsinstallatie volgens het hydrantensysteem bedraagt ca. /c>5.500,— incl. BTW. \2
Dit bedrag is als volgt te verdelen over de verschillende
onderdelen:
A Pompinstallatie (materiaal)
(leveren + installeren, prijzen excl. BTW)
- Pomp
- Electrische aansluiting
(incl. graafwerk)
- Pomphuis + betonnen vloer

/

9.000,—

/
/

3.600,—
2.850,—

B Hoofdleiding (materiaal + aanleg)
(leveren + monteren en aanleg, prijzen excl.
BTW)
- Ondergronds leidingnet incl. hydranten
en hulpstukken
- Grasmat opnemen en tsrugleggen incl.
grond verdichten
- Machinaal graven en dichten sleuven
- idem in handkracht , '
- Pneumatisch boren onder asfaltverharding
- Mantelbuizen onder verharding

/

13.000,-

/
/

2.650,—
2.300,—
750,—

/

750,—
500,—

C Water-Cart slangensysteem (materiaal)
(leveren, prijzen excl. BTW)
- Set beregeningshaspels, 4 strengen
incl. Siangan, haspels, sproeiBrs

f

15.000,—

Totaal excl. BTW
IB % BTW

/
/

50.400,9.072,.

Totaal incl. BTW
Directievoering 9%

/
/

59.472,.
5.352,.

DAB -\%

/
/

64.824,648,.

/

65.472,—

4.2.2. Semi-automatisch systeem
Het met de aanschaf en aanleg gemoeide investeringsbedrag
van een eigen beregeningsinstallatie volgens het semiautomatische beregeningssystesm bedraagt ca. / 162.500,—
incl. BTW.
Dit bedrag is alsvolgt te verdelen over de verschillende
onderdelen:

"DTZT
A. Pompinstallatie (materiaal)
(leveren + install-eren, prijzen excl. BTW)
jfkosten identiek aan het hydrantenberegeningssysteem

/

15.450,—

•"•.kosten identiek aan hydrantenberegeningssysteem
/

19.950,—

B. Hoofdleiding (materiaal + aanleg)
(leveren + montersn en aanleg, prijzen
excl. BTW)

C. Semi-automatisch systeem (materiaal +
aanleg)
(leveren + monteren en aanleg, prijzen
sxcl. BTW)
- Ondsrgrondse leidingnet incl. putten,
hulpstukken en sproeiers
- Grasmat opnemen en terugleggen incl.
grond verdichten
- Machinaal graven + dichten sleuven
- In handkracht gravBn en dichten sleuuen

/

68.165,—

/
/
/

8.750,—
8.750,—
3.850,—

Totaal excl. BTW
18% BTW

/ 124.915,.
/ 22.484,.

Totaal incl. BTW
Directievoering 9%

f 147.399,.
/ 13.266,.

DAB 1%

f 160.665,.
/
1.607,.
/ 162.272,—

4.3 Exploitatiekosten
4.3.1

Hydrantensysteem

Jaarlijkse exploitatiekosten van het hydranten beregeningssysteem:
- Afschrijving (op basis van de aanschafwaarde)
A Pompinstallatie
~)
B Hoofdleiding
j
C Water-Cart slangensystesm

8% van de
nieuwwaarde
20 % van dB
nieuwwaarde
- Rente (12,5% van het investeringsbedrag)

/

3.540, •

/

7.343,—

-

Klein onderhoud en reparaties
Vastrecht
Electriciteit
Bedieningskosten

/
200,—
/
300,—
/ 4.500,—
/ 18.000,—

Totaal
DAB 10%

f 37.-316,—
/ 3,732,—

Totaal

/ 41,048r—

/

3.342,
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4.3.2. Semi-automatisch

systeem

Jaarlijkse exploitatiekosten van het semi-automatische
beregeningssysteem:
- Afschrijving (op basis van de aanschafwaarde)
- Pomp + hoofdleiding -kosten identiek aan
het hydranten-systeem
/
- Semi-automatisch systeem 8% van de nieuwwaarde
f
- Rente (12,5% van 't investeringsbedrag)
-

3.^42.8.450)'

. / 18.438,-

Klein ondsrhoud en reparaties
Vastrecht
Electriciteit
Bedieningskosten

f
f
/
/

Totaal
DAB 10%

/ 42.530i'
/ 4.253,'

500,300,.
4.500,.
7.000,.

/ 46.783>—
4.4 Vergunningen en tijdstip van aanleg
De aanleg zal tijdig dienen te geschieden - begin maart
1982 - in verband met de hoge kosten verbonden aan het
beregenen door derden.
Voor de bouw van het pomphuis is een bouw- en hinderwet
vergunning vereist.
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1. Instemmen met de aanschaf en aanleg van een
beregeningsinstallatie - hydrantensysteem - ten
behoeve van het sportcomplex "De Marken".
2. Het beschikbaar stellen van net met de aanschaf
en aanleg gemoeide investeringsbedrag
ad. f. 65.500,—
5. De R.IJ.P. verzoeken, in nader overleg?te komen
tot het van meet af aan opnemen van deze voorzieningen, welke voor een optimaal management,
in zowel sporttechnische als financieel/economische
zin, noodzakelijk zijn.
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secretaris:
DAC-B datum:8 juni 1982

agendanr . : j.v-2

omschrijving:Nota d.d. 13 mei 1982 van dir. WZ over aanschaf, aanleg en exploitatie
van een beregeningsinstallatie ten behoeve van sportpark "De Marken", alsmede
ontwerp-voorstel aan de adviesraad.
CONCLUSIE:

3

college stemt in met de aanschaf en aanleg van een beregeningsinstallatie
El Het
ten behoeve van het sportcomplex De Marken voor een bedrag van f 65.500,—.
Ontwerp-raadsvoorstel voorleggen aan de commissies voor welzijnszaken, openbare
werken en finaneien.
c. Het college ziet voorstellen tegemoet, waarin aangegeven wordt onder welke voorwaarden dergelijke installaties van meet af aan in de sportvelden (kunnen)
worden opgenomen.
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1. Als resultante van een goed en continu overleg met de
directie SVG, afd. beheer en onderhoud, zijn de sportveldin
op het sportpark De Marken aan een nader onderzoek onder-fworpen.
Ee*n van de hoofdconclusies was, dat beregening een bitte^e
noodzaak is willen de velden optimaal bespeeld kunnen
worden.
Op basis van het onderzoek wordt voorgesteld over te gaar
tot de aanleg van het z.g. Hydrantensysteem.
2. Financien.
2.1 Aanschaf- en aanlegkosten.
Met de aanschaf en aanleg van het bovengenoemde syste
is een investeringsbedxag gemoeid ad. f. 65.500,—
incl. BTW.
Dit bedrag is als volgt samengesteld:

A Pompinstallatie (materiaal)
(leveren + installeren, prijzen excl. BTU)
- Pomp
- Electrische aansluiting
(incl. graafwerk)
- Pomphuis + betonnen vloer

/

9.000,—

f

3.600,—
2.850,—

B Hoofdleiding (materiaal + aanleg)
(leveren + monteren en aanleg, prijzen excl,
BTW)
- Ondergronds leidingnet incl. hydranten
f
en hulpstukken
- Grasmat opnemen en terugleggen incl.
grond verdichten
/
- Machinaal graven en dichten sleuven
/
- idBm in handkracht
/
- Pneumatisch boren onder asfaltverharding
/
- Mantelbuizen onder verharding

13.000,—
2.650,—
2.300,—
750,—
750,—
500,—

C Ulater-Cart slangensysteem (materiaal)
(leveren, prijzen excl. BTW)
- Set beregeningshaspels, 4 strengen
incl. slangen, haspels, sproeiers

f

15.000,—

Totaal excl. BTU
IB % BTU

/
/

50.400,—
9.072,—

Totaal incl. BTU
Directievoering 9%

f
/

59.472,—
5.352,—

DAB 1%

/
f

64.824,—
648,—

/

65.472,—

voor vervolg inlegvel gebruiken
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D A C - B datum: 29 juni 1982

agendanr.:IV-1

omschrijving: Ontwerp-voorstel aan de adviesraad over aanschaf, aanleg en exploitatie van een beregeningsinstallatie ten behoeve van sportpark De Marken, alsmede
wijziging van de begroting van de Zuidelijke IJsselmeerpolders voor het dienstjaar
CONCLUSIE:
1982 (68e wijziging), met advies commissies.
| Conform ontwerp aan adviesraad voorleggen.
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2.2 E x p l o i t a t i e l a s t e n .
De jaarlijkse e x p l o i t a t i e l a s t e n van het beoogde systeem
bedragen:
Afschrijving

(op b a s i s van de aanschafwaarde)

1[
A Pompinstallatie
Ji
B Hoofdleiding
C Water-Cart slangensystBem

B% van
van de
de
B%
nieuwwaarde
20 % van de
nieuwwaarde
van het investeringsbedrag)

/

3.679-,'

/

3.897.

Rente (it,f%

/

7.203,—

Klein onderhoud en reparaties
Vastrecht
Electrici teit
Bedieningskosten
Totaal
lotaaI

A

/

Totaal

\0 *J

7 A

D AB 10% (t J <*//•*• « > 4 ^ , . / y

/
200,—
f
300,—
/
4.500,—
f 18.D00,—

# / w.^

MS--

„y „.y / j f / " 3 ; r m - —
4**W,--

/

0p de begroting 1982 is reeds rekening gehouden met de
exploitatielasten ven eerdergenoemde beregeningsinstallatie.
(zie post 30.210.00 van de begroting 1982)
3. Samenvattend-stellen wij voor:
1. In te stemmen met de aanschaf en aanleg van een beregeningsinstallatie - hydrantensysteem, ten behoeve van het
sportcomplex "De Marken".
2. Het met de aanschaf en aanleg gemoeide investeringsbedrag
ad. f. 65.500,— beschikbaar te stellen.
3. De R.IJ.P. verzoeken in nader overleg te komen tot het
van meet af aan opnemen van die voorzieningen, welke voor
een optimaal management, in zowel sporttechnische als
financieel/economische zin, noodzakelijk zijn.
afdeling Financien:
In de begroting 1982 is voor het onderhoud van de sportvelden "De Marken" op volgnr. 30.210.00 een bedrag geraamd van
f 174.405,In uw vergadering van 4 mei 1982 heeft U besloten
het onderhoud uit te besteden aan de Heidemij Nederland B.V. voor een bedrag van
* 94*341 *•
Resteert

/ 80.064,-

De uit de beregeningsinstallatie voortvloeiende lasten
kunnen derhalve nog bestreden worden uit het restantr
bedrag op bovengenoemd volgnummer.
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Vergadering adviesraad

d-dconform
1982

(P^.<P<L

openbaar lichaam
zuidelijke
ijsselmeerpolders
almere
Nr. 33145-1

Punt 11 van de agenda.
Aanschaf, aanleg en exploitatie van
een beregeningsinstallatie ten
behoeve van sportpark "De Marken",
alsmede wijziging van de begroting
van de Zuidelijke IJsselmeerpolders
voor het dienstjaar 1982 (68e
wijziging).

Almere,

29 j u n i 1982.

Aan de adviesraad.
Op 1 augustus 1981 heeft de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders het
sportpark "De Marken" overgedragen aan het openbaar lichaam. Deze overdracht
houdt in, dat het openbaar lichaam met ingang van 1 augustus 1981 zorg draagt
voor het beheer en onderhoud van genoemd sportpark.
Gelet op de specifieke opbouw van deze sportvelden, met name de
droogtegevoeligheid in de groeiperiode van het gras, is het beregenen van deze
sportvelden onontkoombaar. Het beregenen van deze sportvelden kan geschieden
volgens verschillende systemen. Kortheidshalve verwijzen wij naar de voor u
ter inzage gelegde stukken. Hieruit blijkt, dat het hydrantensysteem het best
inpasbaar is op het sportpark "De Marken".
Wij stellen u voor in te stemmen met de aanschaf van dit systeem op
bovengenoemd sportpark en met het beschikbaar stellen van een bedrag ad
f 65.500,—, volgens de hierbij behorende 68e wijziging van de begroting voor
het dienstjaar 1982. De totale exploitatielasten kunnen worden bestreden uit
post 30.210.00c "onderhoud sportvelden De Marken".
De commissies voor welzijnszaken, openbare werken en financien kunnen zich
met het voorstel verenigen.
Het dagelijks adviescollege van de Zuidelijke IJsselmeerpolders,

—
is e c r e t a r i s ,

MR/0229a^

openbaar lichaam
zuidelijke
ijsselmeerpolders
almere
Nr. 33145-2

1982
68e wijziging begroting 1982
Aldus, in overeenstemming met de adviesraad,
vastgesteld op 8 juli 1982

Goedgekeurd,
1
s-Gravenhage,
D i r . FBB

de landdrost,
Ter goedkeuring ingezonden
op
C
. ~
aan de staatssecretaris van
binnenlandse zaken te
1
s-Gravenhage
Volgnr.

Omschrijving

de staatssecretaris van
binnenlandse zaken,

Verhoging

Verlaging

Nieuwe
raming

Uitgaven k a p i t a a l d i e n s t .
8 0 . 0 5 2 . 0 0 AANSCHAF BEREGENINGSINSTALLATIE
T.B.V. SPORTPARK "DE MARKEN"

65.500,—

Toelichting;
Verwezen wordt n a a r bijgevoegd
p r e - a d v i e s d . d . 29 j u n i 1 9 8 2 .
TOTAAL

MR/0229a£>

65.500,—

65.500,—
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Voorstel:

^&

1, Pa. van den Brand boV. te Bosschenhoofd
de levering en het aanleggen van een
"beregeningsinstallatie op het sportveldencomplex "de Marken" gunnen, op "basis van
de offerte d.d. 13 juli 1982, voor een
bedrag van f 49.694,- exclo b.t.w.;

Sporizakerv-

DAC-leden

secretaris: i

y

DAC-B datum:

agendanr.

omschrijving:
CONCLUSIE:

DAC-A datum:
SUGGESTIE:

conform voorstel

DAC-B

ma

%M

4-

X

Almere,
29-10-1982
onderwerp: Aanschaf en aanleg van een eigen beregeningsinstallatie op het sportcomplex
"De Marken", gebied 1H te Almere-Haven.
(betr. brief d.d.
van
)

Aan het dagelijks
adviescollege
steller:

DAC-A

" 7 DFC 1982

toelichting op yoorstel aan het dagelijks adviescollege

voor vervolg mlegvei gebruiken

1 . Inleiding
Om ovsr te kunnen gaan tot aanschaf een aanleg van een
"eigen beregeningsinstallatie" volgens het zgn hydrantensysteem t.b.v. het jaarlijks onderhoud aan de sportvelden
op het sportcomplex "De Marken" te Aimers-Haven zijn enkele
maanden na de aanvraag drie op het gebied van beregeningstschniek gespecialiseerde bedrijven verzocht een offerte
in te dienen.
De navolgende firma's hebben een offerte uitgsbracht :
- Fa. van den Brand B.V.
- Fa. Gebr. Smiths
- Cebeco Handelsraad
2.Aanbiedingen
De door de verschillsnde firma's aangsboden beregsninsinstallatiss overeenkomstig het hydrantensysteem vertonen
op bepaalde onderdslen verschillen, omdat ieder bedrijf
eigen merken, materialen en systeemonderdelen voert.
Om inzicht te krijgen in de prijsopbouw en de geoffreerde
installatie c.q. prijzen correct te kunnen vergelijken
is het work gesplitst in de volgende hoofdonderdelen:
1. Een elektrische pompinstallatie met een min. capaciteit
van 42 m 3/h, complest mst zuigleiding, appendages"
e.d. incl. installeringskosten, excl. aansluitingskosten
2. Betonbox c.q. betonnen put t.b.v. elektrische
pompinstallatie.
3. Een ondergronds p.v.c. leidingnet van ca. 800 m 1, min
0 90 mm ( afh. van het drukverloop), druktelasse
10 bar,
voorzien van hydranten aftappunten e.d.
4. Een slanghaspeluagen met 4 slanghaspels, elk voorzien
van ca. 100 m 1 (afhankelijk van ds ligging van de
lsidingen) slang en min 5 sproeiers.
De drie firma's hebben ds volgende te vergBlijken bedragen
geoffreerd excl.B.T.W.

ad. 1 . Pomp
ad. 2. betonboX.

Fa. v.d. Brand
/ 7.130,—
2.850,—

Fa. Smiths
/ 6.325,-

14.532,—

16.415,-

ad. 4. haspeltuagen
met hanghaspBls

12.295,<

16.150,-

/36.807,—

3.500,—

2.650,-*

ad. 3. pvc lsiding

Totaalprijzen

Csbeco
/ 9.975,—

/41.540,-

25.634,—

/39.109,—

* Betrsft boM vaa Thermisch verzinkt^ plaatwsrk.

B250

3. Gunning
Omdat door vertraging in de aanvraag-procedure de termijn
van gestanddoening was overschreden is de Fa. van den
Brand, de firma met het laagst geoffreerde totaalbedrag,
verzocht de aanbieding te actualiseren. Tevens zijn van
deze firma opgegeven refsrenties nagetrokken, die voldeden.
De geactualiseerde totaalprijs bedraagt / 37.729,—
fKcl. BTW.
Om beregeningsujerkzaamheden, vooral in de herstelperiode
snel en efficient te kunnen uitvoeren verdient het aanbeveling 1 extra set berBgsningshaspsls aan te schaffen
tegen een aangeboden prijs van / 11.965,— exc. BTW.
Het mee in te stemmen totaalbedrag bedraagt derhalve
/ 49.694,— excl. BTW , welke somma past binnen het
aangevraagde extra krediet.

B250
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F a . van den Brand BV,
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uw brief van

13 j u l i 1982

uw kenmerk
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onderwerp

ons kenmerk

42876-SVG
bijlagen

IZ
almere,

15 d e c e m b e r

1982

verzonden

Levering en a a n l e g van een
beregeningsinstallatie.

2 1 DEC. 1982

P0
PA
Agenda

Mijne h e r e n ,

SVG^N/

Op basis van uw herziene offerte van 13 juli 1982 draag ik u hierbij op
de levering en aanleg van een beregeningsinstallatie volgens het hydrantensysteem op het sportpark "De Marken" te Almere-Haven.

marktm

De te leveren beregeningsinstallatie dient te zijn opgebouwd uit de volgende in bovengenoemde offerte met letters aangeduide hoofdonderdelen:

VKR

MZW

Brandw.
B. een niet zelfaanzuigende pompinstallatie,
type Grundfos CR 60-50, geinstalleerd voor
de totaalprijs van
(excl. bouwkundige voorzieningen ten behoeve van
de zuigleidingen en elektrische voorzieningen
ten behoeve van de pompinstallatie);
E. een ondergronds leidingennet van 875 m p.v.c.-beregeningsbuis, compleet ge'installeerd overeenkomstig
offerte tekening 1959 A voor de prijs van
(excl. machinaal graven en dichten van sleuven en
eventueel hak- en breekwerk);
F. twee sets "Golden Rain" beregeningshaspels, bedrijfsklaar geleverd voor de totaalprijs van

Politie A.
f

7.270,—

Politie L,
DGD
RIJP
" 12.190,—

GAB
CVAH
Schoolh.

" 23.930,—
Inspectie

G. een betonnen pompbron ten behoeve van de Grundfospompinstallatie, geinstalleerd voor de totaalprijs
van
totaal aan materiaalkosten:
excl. 18% b.t.w.

posladres:
postbus 200
1300 A E almere

bezoekadres:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere stad

Receptie
"

3.250,—

f 46.640,—

telefoon:
03240-99911
telex:
40431 zijpal nl

openbaar vervoer: vad-busdiensten,
150/11 (stadsdienst) en 152 (amsterdam)
151/11 (stadsdienst) en 155 (bussum)
154/11, 157/11 en 159 (lelystad)
153/11 (stadsdienst) (weesp)

r

ons kenmerk

datum

42876-SVG

15 december 1982

no. vervolgblad

1

De genoemde hoofdonderdelen dienen te zijn voorzien van, c.q. te zijn
opgebouwd uit de in de bij de offerte behorende gespecificeerde materiaallijst genoemde (standaard) onderdelen.
Het machinaal graven en dichten van sleuven dient te worden uitgevoerd
voor een totaalbedrag van f 2.187,— exclusief b.t.w. Hierbij is uitgegaan van 875 ml graafwerk. Eventueel meer- of minderwerk wordt uitgevoerd
tegen de geoffreerde verrekenprijs van f 2,50 per ml, exclusief b.t.w.
Het pneumatisch boren onder voet- en rijwielasfaltpaden dient te worden
uitgevoerd voor een totaalprijs van f 867,— exclusief b.t.w. Hierin zijn
niet begrepen de kosten verbonden aan levering van mantelbuizen en eventueel hak- en breekwerk.
•"*
Mogelijk meer- en minderwerk wordt uitgevoerd tegen de geoffreerde verrekenprijs van f 5 1 , — per ml, exclusief b.t.w.
De volgende nadere bepalingen zijn van toepassing op de levering en uitvoering:
- de te leveren p.v.c.-beregeningsbuis dient te voldoen aan de KIWA keuringseisen, nummer 49, de punten 2.3, 2.4 en 2.5. De directie kan bij
levering het overleggen van een keuringsrapport eisen. De hieraan verbonden kosten zijn niet opgenomen in de bovengenoemde prijzen;
- voordat de aannemer met de uitvoering van het werk begint, overtuigt
hij zich waar kabels, leidingen, afsluiters e.d. zich bevinden. Hiertoe
stelt hij zich in verbinding met de desbetreffende nutsbedrijven en
andere instanties;
- de aannemer dient 2 dagen voordat hij werkzaamheden in de nabijheid van
kabels, leidingen, afsluiters e.d. gaat verrichten de desbetreffende
nutsbedrijven en de directie hiervan in kennis te stellen. Eventueel
opgegeven bijzondere voorschriften voor de uitvoering zoals ontgraven
in handkracht, zijn normale schadebeperkende maatregelen en geven geen
aanspraak op enigerlei betaling of vergoeding;
- de te ontgraven sleufbreedte dient minimaal te zijn afgestemd op de
diameter van de buis, de gleufdiepte bedraagt minimaal 760 (cm) onder
de bestaande maaiveldhoogte;
- aan de aangrenzende zode-delen en beplanting wordt zo min mogelijk
schade aangebracht;
- de sleuven worden binnen 24 uur na ontgraving in twee keer aangevuld en
verdicht. De grond wordt met een geringe overhoogte afgewerkt, onder
vloeiend verloop op het aangrenzende maaiveld;
- uitvoering geschiedt bij vorstvrij en droog weer.

i
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ons kenmerk

datum

42876-SVG

15 december 1982

no. vervolgblad

2

Levering en aanleg van de beregeningsinstallatie dient te zijn uitgevoerd
voor 1 maart 1983.
Betaling van het totaalbedrag van f 49.694,— vindt plaats na goedkeuring
van het geleverde werk door de directie, in drie termijnen van 30%, telkens wanneer een overwaarde van 10% is bereikt. Betaling van de resterende 10% en verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats na goedkeuring
van het geleverde werk na oplevering.
Ik verzoek u zowel de ontvangst van, als het akkoord gaan met deze opdracht schriftelijk te bevestigen.
Hoogachtend,

•*•

de landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders,

5282X/SL

J

TER KENNISNEMING

openbaar lichaam
zuidelijke
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almere

PGEM,
De Steiger 16,
1351 AA ALMERE.
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ons kenmerk

F23/B/RA
onderwerp

bijlagen

Elektrische aansluiting elektropomp
2
ten behoeve van beregeningsinstallatie.

almere,

9 f e b r u a r i 1983
verzonden

1 6 FEB. 1983

Mijne h e r e n ,
Hierbij draag ik u op het verzorgen van de aansluiting van een elektropomp ten behoeve van een beregeningsinstallatie op het laagspanningsnet.
De beregeningsinstallatie wordt op korte termijn aangelegd op het sportpark "De Marken" te Almere-Haven. De elektropomp wordt geplaatst aan de
waterkant ter hoogte van de Sportbrug (zie bijgevoegde situatieschetsen). Aansluiting kan plaatsvinden op het laagspanningsnet gelegen aan
de oostzijde van het doorgaande fiets-voetpad. De pompinstallatie is van
het type Grundfos CR 60-50 met een 15 KW elektromotor 380/660 V.
Aansluiting vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat de pomp geinstalleerd
is.
Betaling geschiedt na oplevering overeenkomstig het basistarief per aansluiting van f 550,— (zegge vijfhonderdvijftig gulden).
Hoogachtend,
de directeur van de directie stadsontwikkeling,
volkshuisvesting en gemeentewerken,
voor 'deze,

t
P.

IjjfipeW

Jellema.
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1300 AE almere

bezoekadres:
stadhuis
wagenmakerbaan 7
almere-stad

telefoon:
03240-99911
lelex:
40431 zijpal nl

openbaar vervoer: vad-busdiensten,
150/11 (stadsdienst) en 152 (amsterdam)
151/11 (stadsdienst) en 155 (bussum)
154/11, 157/11 en 159 (lelystad)
153/11 (stadsdienst) (weesp)
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