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CONCLUSIE^
a. Het wordt een zeer goede zaak geacht, als ook in 1984 in de gemeente Almere
g
weer een triatlon zal worden gehouden.
JVoorzover dat voor het gemeentebestuur nodig is, wordt de bereidheid uitgeI
sproken om de nodige gesprekken hierover te openen.
Vc
I b. Indien deze manifestatie een internationaal karakter blijft behouden, dan is
Ê
het gewenst dat daarbij de ambassadeurs c.q. hun zaakgelastigden van landen
I
waaruit de deelnemers afkomstig zijn, hierbij tegenwoordig zijn.
1
c. De trofee voor de winnaar van de triatlon moet, daar het een wisselprijs
betreft, weer terugkomen bij de gemeente.
Voor de winnende deelnemer dient een replica van de trofee te worden gemaakt
een aan hem worden uitgereikt. Hierover met de heer Koenders contact opnemen.
d. Nu er ook dames aan deze gebeurtenis deelnemen, licht het in de rede dat ook
een damestrofee wordt vervaardigd. Hiertoe kunnen de Almeerse kunstenaars worden
uitgenodigd om daarvoor ideën aan te dragen.
e. Mevrouw Van Diest-Epskamp die dit jaar de winnende dame was, zal een abonnement
op nader door haar te kiezen culturele evenementen in Corrosia worden aangeboden.
Het college uit zijn waardering voor al de medewerkers van het openbaar lichaam
c.q. aangetrokken vrijwilligers die zich voor deze gebeurtenis hebben ingezet.
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zuidelijke ijsselmeerpolders
almere

bespreking op ] november 1983
in/ te

DAC-A

DAC-B

stadhuis Almere

onderwerp

steller:

Triathlon 1984

aanwezig De heer H. Lammers, landdrost; H. van Renen,
hoofd afd. sport en recreatie; de heer J. van Zanten,
voorzitter STN en de heer M. Lukkien, bestuurslid STN.

H. van Renen

afdeling/IxiiORascxK S+R
paraaf chef:
medeparaaf:

afwezig

adj .-secretaris;
uitvoeren
door/voor

Almere, december 1984
conclusies:
1. Inleiding.
De heer J. van Zanten evalueert de Triathlon 1983. Hij complimenteert de gemeente voor de getoonde inzet en medewerking.
2. Triathlon 1984.
2.1 Datum: 18 augustus 1984, wederom in Almere.
Akkoord.
2.2 Dienstverlening.
De STN zag de dienstverlening van de gemeente graag op
hetzelfde niveau als bij de Triathlon 1983.
De heer Lammers zegt toe dat dit zo blijft.
2.3 Parcours.
De STN verzoekt de gemeente Almere, mede gelet op aspecten
van openbare orde en veiligheid, het parcours in z'n totalitei ;
gebruiksklaar op te leveren. Uiteraard in overleg en nauwe
samenwerking met de STN.
De landdrost deelt mede, dat hieromtrent geen toezegging kan
worden gedaan. Hiervoor is een apart DAC-besluit nodig.
Aangaande de aspecten van openbare orde en veiligheid is de
landdrost in beginsel akkoord. De heer H. van Renen zal hieromtrent kontakt opnemen met de heer Staal van de politie.
2.4 P.R.
De STN vraagt van de gemeente Almere ondersteuning bij het
uitdragen uitdragen van zowel stad als evenement op nationaal,
europees en wereldniveau. Het geheel moet als een eenheid naar
buiten treden.
In principe akkoord. De samenwerking dient in overleg verder
gestalte te krijgen. Tesamen met de afdeling VKR kan deze
zaak worden uitgewerkt.
2.5 Ontvangst ambassadeurs.
Dit jaar worden de ambassadeurs van alle deelnemende nationaliteiten uitgenodigd.
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uitvoeren
door/voor:
De landdrost hecht hieraan en de volledige organisatie hiervan
zal door de gemeente geschieden.
2.6 Parttime kracht.
De STN zal dit jaar voor het eerst een persoon aantrekken, die
het secretariaat zal bemannen van de Triathlon.
De vraag is nu of de gemeente Almere bereid en in staat is bij
te dragen in deze personeelskosten. Er is hier sprake van een
opbouwfase; deze bijdrage is danook éénmalig.
De landdrost zal bevorderen, dat ook ten aanzien hiervan een
besluit zal worden genomen.
2.7 Comité van aanbeveling.
De heer J. van Zanten informeert of de landdrost bereid is
voorzitter te worden van een comité van aanbeveling.
De landdrost antwoordt dat hij hiertoe bereid is.
Voorwaarden:
2.7.1 Slechts op verzoek van de voorzitter kan toetreding
tot het comité van aanbeveling plaatsvinden;
2.7.2 Zowel het voorzitterschap als het lidmaatschap van het
comité van aanbeveling brengt geen werk met zich mee.
2.8 Dagelijks beheerder Indoorsportcomplex.
De heer J. van Zanten wijst op het voortreffelijk functioneren
van de dagelijks beheerder van het Indoorsportcomplex te
Almere-Haven. Hij verzoekt of ook in 1984 deze persoon op een
zelfde wijze kan worden ingezet.
De landdrost zegt toe dat hiertegen, mede gelet op de dienstverlening, in principe geen bezwaar is. Een en ander dient
nader te worden uitgewerkt.
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verzonden

Holland Triathlon 1984
te Almere - 18 augustus

Geachte heer Lammers,
Hiermede verzoeken wij u het gesprek te bevestigen van 1 november
j.1., tussen de gemeente Almere, t.w. de heren Lammers en Van Renen
en de Stichting Triathlon Nederland, t.w. de heren Van Zanten en
Lukkien.
In dit gesprek kwam de samenwerking tussen bovengenoemde instanties
en de ambtelijke ondersteuning van de gemeente Almere aan de orde.
Nu 18 augustus al weer naderbij komt en de eerste 200 deelnemers
al ingeschreven staan, zouden wij het zeer op prijs stellen indien
wij e.e.a. betreffende het organisatorische gedeelte definitief
konden vaststellen.
Wij zien uw berichten gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,

gemeente almere
B&W-A

B&W-B
K

Almere,
4 april 1984
Onderwerp:
Holland Triathlon 1984

Aan burgemeester en
wethouders

(betr. brief d.d.
steller: H. van Renen
toestel;

O
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centr. afd./dir.:
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medeparaaf

/

Afdeling F.E.T^
paraaf hgi^/directeur
wethouders:
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secretaris:
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van
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Voorgesteld besluit:
(voorevt. toelichting binnenblad gebruiken) Wij Stellen U VOOr in te StemniÉn
met:
1. het op 18 augustus a.s wederom te Almere laten plaats
vinden van de Holand Triathlon;
2. een gezamenlijke promotie van stad en evenement;
3. het evenals in het voorgaande jaar verlenen van diens
verlenende en organisatorische ondersteuning
4. het door en vanwege de gemeente gereedmaken van het
triathlon parcours en rhiervoorconform bijgaand mMdi
; raad. verzoeken een bedrap^van f 25.0(1^1''
D. het om niet beschikbaarstellen
schikbaarstellen van
van\ hetJIndoorsport
complex te Almere Haven
6. het door en vanwege het gemeentebestuur uitnodigen,
4»i'nnan hat oi.'g,aiTijaLon's^hpvar1aand^van
de ambassade urs
van alle deelnemende
7. het volgen^ de aangegeven proceoAire ten goede latén'
komen van 20 % van de netto-opbrengst aan het Almeers
sportleven.
8. Niet overgaan tot de toekenning van een directe êên««
malige bijdrage aan de Stichting Triathlon Nederland.
9.Voorstel aan cie's gezonc leidszorg c.a. en financiën
voorleggen
Afdoening: college/collegelid
Bespreken
Akkoord
II
IV
IV

Conform voorgesteld besluit:
B&W-Bdatum: 1 mei 1984.

Agendanr.:
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Omschrijving: Nota d.d. 4 april 1984 van de dir. WZ over Holland Triathlon 1984, niet ontwerp-voorstel aan de ^"emeenteraad, alsmede de 92e wijziging van de begroting voor het
dienstjaar 1934»
Besluit:
a. Het college neemt kennis van de datum, waarop ook dit jaar de Holland Triathlon
in Almere gehouden zal worden.
b. Met dienstverlening en organisatorische ondersteuning wordt ingestemd, voor zover
deze binnen de ambtelijke organisatie opgevangen kan worden.
i c. De kosten voor de extra werkzaamheden van de politie, zoals door de organisatoren
'E
opgesteld, bedragen ƒ 75.000,—.
®
^
^
1

Het door de raad te voteren krediet voor de ten laste van de gemeente komende
kosten bedraagt derhalve ƒ 100.000,—. Preadvies in deze zin aanpassen.
Van de politiekosten zal een nadere specificatie aan het college worden voorge—
legd.

N
^d. Het indoorsportcomplex te Almere-Haven om niet ter beschikking stellen.
Bstreffende ambassadeurs kunnen uitgenodigd worden met inachtneming van daarvoor
geldende regels.
f. De verdeling van tegoeden dient aan het college te worden voorgelegd.
Alg-014

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders
1.

Inleiding.
De Holland Triathlon, die op 20 augustus 1983 te Almere
werd gehouden, is bijna in alle opzichten grandioos
verlopen. Een enthousiaste Almeerse bevolking, een bijzondere uitstraling van zowel stad als evenement en - niet
op de laatste plaats - zeer tevreden atleten.
Bij de prijsuitreiking is tussen de landdrost én de
voorzitter van de STN reeds in principe afgesproken, dat
het volgend jaar (1984) dit evenement wederom in Almere
plaats zal vinden.

2.

Op 1 november j.1. heeft de landdrost een gesprek gehad
met een afvaardiging van het bestuur van de STN (zie versla
Het volgende is onderwerp van gesprek geweest;

2.1 Lokatie.
De datum is, mede gelet op de internationale kalender,
vastgesteld op 18 augustus 1984.
2.2 Promotie stad en evenement.
Evenals bij de marathon van Rotterdam en Amsterdam, wordt
ten aanzien van dit evenement voorgestaan om in goede
samenwerking met de gemeente Almere, stad en evenement
als een pakket naar buiten te brengen. Op deze wijze
hebben beide meer profijt met relatief minder inspanning.
Steller heeft inmiddels oriënterende gesprekken gevoerd
met de Vereniging Bedrijfskring Almere en de voorzitter
van de middenstandsvereniging te Almere-Haven. Beide
organisaties staan positief en zijn bereid hieraan volop
medewerking te verlenen. De afdeling sport en recreatie
zal een en ander tesamen met de afdeling VKR coördineren.
Ook de VW Flevoland heeft haar medewerking toegezegd.
2.3 Dienstverlening.
Overeenkomstig het besluit d.d. 4 januari 1983 is aan
de STN dienstverlenende en organisatorische ondersteuning
verleend. De STN was bijzonder tevreden. Zij zag in 1984
de dienstverlening graag op hetzelfde niveau.
Wij stellen u voor hiermede in te stemmen. De afdeling
sport en recreatie zal hier een sterk coördinerende rol
spelen.
2.4 Ambassadeurs.
In totaal hebben 19 nationaliteiten deelgenomen aan de
Holland Triathlon 1983^. Hoewel het in de bedoeling heeft
gelegen de desbetreffende ambassadeurs uit te nodigen,
is dat niet gebeurd. Achteraf bezien minder gelukkig.
Toch heeft de ambassadeur van de USA met zijn gehele gezin
Almere bezocht.
De betreffende kontakten zijn gelegd; kontakten, die in
velerlei opzichten van eminent belang kunnen zijn.
Bij de Holland Triathlon 1984 zullen de ambassadeurs van
alle deelnemende nationaliteiten worden uitgenodigd.
Op deze wijze krijgt het evenement niveau en kunnen
kontakten worden gelegd, danwel relaties worden versterkt
en/of aangeknoopt. Met name voor het bedrijfsleven kunnen
deze kontakten waardevol zijn.
Het voorstel is nu dat de gemeente Almere in overleg en
samenspraak met de STN hierin het voortouw neemt. Dit
mede gelet op aspecten als veiligheid, etiquette, protocol,
etc.
_
_
voor vervolg inlegvel gebruiken

commissie voor;
datum
Advies;

commissie voor;
datum
Advies:

B&W-B datum; 12 juni 1984.

Agendanr.;
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Omschrijving
Ontwerp-voorstel aaxi de gemeenteraad over Holland Triathlon 1984» alsmede
de 92e wijziging van de begroting voor het dienstjaar 1984» met adviezen commissies
voor gezondheidszorg c.a. en financiën c.a.
Besluit:
a. Voorstel conform ontwerp aan de gemeenteraad voorleggen.
C
>
AB/FE||). De door de heer Van der Pijll gewenste kostenspecificatie bij de raadsstukken
«
ter inzage leggen.

Vervolgblad Nr.: '
Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders
Het spreekt vanzelf dat de genodigden door het stadsbestuur worden ontvangen. De kosten, die aan deze
opvang/begeleiding verbonden zijn, ware voor rekening
•j^n^de^^^m^e^Xg^te nemen; post representatie^/>«i2^
Ook'teiyaanzien van deze zaak zal de afdeling sport en
recreatie in nauw overleg en samenspraak met de afdeling
VKR coördinerend en uitvoerend optreden.
Uitgewerkte voorstellen zullen tijdig aan u worden
voorgelegd.
2.5 Comité van aanbeveling.
De STN heeft de heer Lammers verzocht of hij bereid is
het voorzittar^fschap van het comité van aanbeveling op
zich te nemen. Het comité heeft geen uitvoerende maar een
representatieve taak. De heer Lammers heeft dit in princip
toegezegd. De voorwaarden zijn verwoord in het besprekings
verslag.
2.6 Parcours Holland Triathlon 1984.
De STN verzoekt de gemeente, mede gelet op aspecten van
openbare orde en veiligheid, het totale parcours gebruiksklaar op te leveren.
Het is en blijft zo, dat de STN de organisator is van de
Holland Triathlon; zij draagt de eindverantwoordelijkheid.
2.6.1 De Triathlon is^^^ortvorm^ die in Europa nog in de
kinderschoenen staat. De STN heeft de moeilijke taak om
naast de profilering als landelijk overkoepelende
organisatie, ook vorm en inhoud te geven aan het
succesvolle fenomeen-Holland Tritahlon.
Deze twee zaken zijn dermate nauw met elkaar verweven,
dat ontkoppeling niet mogelijk is. Van een dergelijke
stormachtige ontwikkeling, waarin allerlei zaken
gelijktijdig tot ontwikkeling dienen te worden gebracht,
zijn wij volledig op de hoogte.
Reeds dit jaar zal de STN met betrekking tot de Holland
Triathlon
professioneler opereren.
De gemeente Almere helpt in deze als het ware op een
zelfde wijze als bij de overige sporten ter plaatse.
Het betreft hier echter geen structurele hulp.
Ieder jaar wordt deze zaak opnieuw bezien.
Het is duidelijk, dat ook Almere profijt heeft van een
dergelijke happening. Dit profijt vertalen in harde
nederlandse guldens is een uiterst moeilijke, zo niet
onmogelijke zaak. De komende jaren, na afloop van de
start/opbouwfase ^ 3 a 4 jaar, dient een nader te
bepalen samenwerkingsconsensus te worden overeengekomen.
Uiteraard hoort hierbij een financieel plaatje.
2.6.2 De organisatie rond het gebruiksklaar maken van het
parcours is een zaak die wij , tesamen met de
300
Almeerse vrijwilligers zeker aan kunnen.
Evenals het voorgaande jaar functioneren wij als
coördinatiepunt openbare orde en veiligheid voor de
onderscheiden politiekorpsen, alsmede voor de overige
overheidsinstanties, zoals Z.Z.W. oostelijk en zuidelijk
Flevoland, RIJP, gemeente Zeewolde, gemeente Dronten.
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Vervolgblad Nr.; 2
Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders
2.6.3 Naast dienstverlening spelen er ook een groot aantal
zeer praktische zaken een belangrijke rol. Men denke
hierbij enkel aan de volgende voorbeelden:
dranghekken, marktkramen, toiletwagens, diverse aanpassingen, gelui^dsinstallatie en tribunes.
De hieraan verbonden kosten komen, indiainiet af te
wentelen op mogelijke sponsors, ten laste van de
gemeente Almere. Soortgelijke zaken spelen zich ook af
bij de evenementen, zoals de marathon van de stad
Rotterdam en Amsterdam. Het zijn bijzondere evenementen.
Het laat zich aanzien, dat een groot deel van de
benodigde zaken bij de sponsors is onder te brengen.
Zekerheid is daaromtrent in deze fase nog niet; reden
waarom wij pleiten voor het beschikbaar stellen van
een krediet, dat indien nodig wordt aangesproken.
De kosten worden geschat op ƒ 25.000,—. Deze en
andere posten zijn opgevoerd op de lijst van
provinciale subsidies voor het jaar 1984. Wij stellen
u voor in te stemmen met de beschikbaarstelling van
een krediet ad. ƒ 25.000, —, zijrde directe kosten
benodigd voor het parcoursgereedmaken.
Het spreekt vanzelf, dat de afdeling sport en recreatie
alles in het werk zal stellen om waar mogelijk het
bedrijfsleven in te schakelen.
2.6.4 Evenals het voorgaande jaar vraagt de STN ook dit
jaarhet indoorsportcomplex te Almere-Haven om niet
voor de Holland Triathlon beschikbaar te stellen.
De datum 18 augustus 1984 ligt pal voor de openstelling
voor het sportseizoen 1984 - 1985. Maandag 20 augustus
1984 gaan de overdekte sportaccommodaties wederom open.
Dienaangaande zijn er danook geen problemen te
verwachten. Wij stellen danook voor het indoorsportcomplex te Almere-Haven om niet beschikbaar te stellen.
2.6.5 Personeel.
Bij besluit d.d. 5 juli 1983 heeft uw college ingestemd
met het aantrekken van een parttime-kracht, gedurende
3 maanden. Kosten ƒ 5.860,—; uitgegeven ƒ 5.871,52,
Dit jaar is er sprake van een andere situatie.
De STN zal voor het secretariaat van de Holland
Triathlon Almere een parttime kracht aantrekken voor
ten minste 25 uur per week, ingaande 1-2-1984.
Het is een eerste stap op weg naar professionalisering.
Maar het bevordert de duidelijkheid; reden waarom de
aanstelling van een extra kracht bij de gemeente
achterwege kan blijven..
De STN verzoekt dit jaar een éénmalige financiële
ondersteuning in de organisatie-kosten ter hoogte
van ƒ 10.000, — .fT)it verzoek ware af te wijzen o^dat
met nameC deze kostensoort gedekt moet kunnen worden
uit zowel inschrijfgelden als sponsorbijdragen.
3. Provinciale subsidie.
Zoals uit de bijlage blijt, heeft het ministerie van
Binnenlandse Zaken besloten een éénmalige bijdrage te
verstrekken in de kosten, verbonden aan de organisatie
van de Triathlon 1983, tot maximaal 50% van de gemaakte
kosten met een maximum van ƒ 8.000,—.
De aanvraag was echter gebaseerd op de kosten van de
parttime kracht.
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Vervolgblad Nr.: 3
Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders
Voor 1984 is de aanvraag gebaseerd op een drietal kostensoorten, te weten:
3.1 personeelskosten
ƒ. 36.107,—;
3.2 accommodatiekosten
14.272,—;
3.3 directe organistiekosten
24.621,—.
4. Sportdoel Almere.
Zoals bekend zet een groot aantal vrijwilligers zich in
voor het welslagen van de'tïolland Triathlon Almere.
Veel van deze vrijwilligers komen uit het Almeerse
sportleven. Zonder deze vrijwilligers is een dergelijk
evenement ondenkbaar.
De STN wil danook graag van hun grote waardering blijk
geven. Zij stelt voor om ieder jaar 20% van de
>
netto-opbrengst beschikbaar te stellen aan het
Almeerse sportleven.
Het doel ware als volgt te kiezen. Uw college geeft,
gehoord de raad voor de sport, sportieve recreatie,
recreatiesport, aan hoe en op welke wijze het geld besteed
dient te worden.
De STN maakt het geld rechtstreeks over.
Ter vaststelling van het netto-resultaat, overlegt de
Stichting telkenjare haar financiële bescheiden.
Omtrent de te volgen berekeningswijze zal de STN binnenkort een voorstel doen.
5. T.V. Uitzending
Voor 1984 zijn de onderhandelingen met de A.V.R.0. afgerond
Op 18 augustus a.s. zullen er wederom uitgebreide opnames
worden gemaakt. Op 20 augustus 1984 zal er een 55 minuten
durende samenvatting worden uitgezonden.
Het is interessant te weten dat er reeds nu onderhandeld
wordt over 1985.Van beide kanten is het streven erop gericht 1985 een live-uitzending te verzorgen.^n datum
is in overleg met de A.V.R.0 .in principe vastgelegd*.
17 augustus 1985.
Ook via de media zal worden getracht zq^veel m»ogelijk
voor publiciteit te verkrijgen c.q. te verzorgen.
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Postadres

De Landdrost van het Openbaar Lichaam
"Zui<^elijké IJbselmeerpolders"
Postbus 200
1300
ALMERE

Postbus 20011
2500 EA 's-Gravenhage
Telefoon 070 - 71 7911
Telex 32109 biza nl

Bijlagen
Onderwerp
Vervangend
provinciaal
subsidie

Uw brief
4-5-1983
7068-FE

Ons nummer
-FJ83/U2211
Departementsonderdeel
-FBB/FJZ

D
Q
O
D

Datum
1 december 1983

In antwoord op uw bovenvermelde brief deel ik u mede, dat ik heb besloten u
een eenmalige bijdrage te verstrekken in de kosten verbonden aan de organisatie
van het op 20 augustus 1983 gehouden open Nederlands kampioenschap triathlon.
De bijdrage heb ik vastgesteld op 50% van de gemaakte kosten tot maximaal
ƒ 8.000,-.
Definitieve vaststelling zal eerst kunnen plaatsvinden na inzending van een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten.
Vooruitlopend hierop zal een dezer dagen een voorschot ad 80%, ofwel ƒ 6.400,betaalbaar worden gesteld.
DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
voor deze,
de directeur -van financiën binnenlands bestuur

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
s-Graventiage

Inlichtingen bij
J.H. van Beurden

Verzoeke bij t)eantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden.

Doorkiesnummer
- 070-716214

openbaar lichaam
zuidelijke
ijsselmeerpolders
almere

Provinciale subsidies 1984.
.. r
1. Algemeen.
Projecten en/of voorzieningen, die naar onze mening in aanmerking komen
voor een provinciale subsidie.

'v

"f* 2. Sportevenementen/sportmanifestaties.
Triathlon 198A.
Op 18 augustus 1984 wordt door de Stichting Triathlon Nederland in nauwe
samenwerking met de gemeente Almere de 4e open Holland Triathlon Almere
georganiseerd.
Dit evenement heeft naast een regionaal en nationaal, een sterk mondiaal
karakter.
Ten behoeve van dit evenement worden o.a. de volgende kosten gemaakt:
2.1 Personeelskosten
ƒ 36.107,— /
2.2 Accommodatiekosten sporthal/zwembad
" 14.272,— ^
^
2.3 Directe organisatiekosten
" 24.621,
/ ƒ
ƒ

75.000,-

3. Sportieve Recreatie.
3.1 Sport Overdag.
In het kader van o.a. sport overdag ligt het in de bedoeling in 1984, naast
gericht cursuswerk, ook diverse evenementen te organiseren voor degene, die
overdag beschikbaar zijn. De kosten hiervoor worden voorzichtig geraamd op
ƒ 15.000,— .
3.2 In de gemeentebegroting is t.b.v. de sportieve recreatie een bedrag van
ƒ. 270.000,— opgenomen.
Met name de personeelskosten van de functionarissen, alsmede de huisvestingskosten achten wij subsidiabel.
Bedrag: personeel /. 101.245,—
huisvesting" 132. 165,— i.
4. Sportaccommodaties.
üit een oogpunt van bevordering van de totstandkoming van sportaccommodaties
in het bijzonder door sportverenigingen, ware de navolgende accommodaties
voor subsidies in aanmerking te laten komen.
4.1 LTV de Gouwen
- kantine
^ f 100.000,— 10%
ƒ 10.000,—
4.2 ASC Najaden
- kantine
+ - 125.000,— 10%
- 12.500,—
4.3 SV Flevo '80
- kantine
+ - 225.000,— 10%
- 22.500,—
4.4 Handbalver. HAVAS - kantine
^ - 125.000,— 10%
- 12.500,—
4.5 Roeiver. Pampus:.^,, - botenloods +
i 45.000,— 10%
- 4.500,—
- kantine
+ - 60.000,— 10%
- 6.000,—
ƒ 68.000,—
afdeling sport en recreatie
831202

H. van Renen

/

gemeente almere
B&W-A

Ar

B&W-B
T-

Almere, 24 (nsi 1984
Onderwerp: kosten politie i.v.m. Holland Triathlon 1984

Aan burgenneester en
wethouders

(betr. brief d.d.
steller:

Nisuwenhuizen

toestel:

320

centr. afd./dir.

van

)

Voorgesteld besluit:
(voor evt. toelichting binnenblad gebruiken)
een uitspraak te doen omtrent de hoogte van de kosten
i.v.m, de extra werkzaamheden van de politie.voor
de Holland Triathlon

FE

n edeparaaf

wethouders:
IV
bijlagen:

< r*'
secretaris: , '
B&W-A datum

Afdoening: college/collegelid
Bespreken
IV

Akkoord
IV

Conform voorgesteld besluit:
B&W-B datum: 29 Diei 1984

Agendanr.:

IV-4

Omschrijving; Nota d.d, 24 mei 1984 van de centrale afdeling PE over kosten politie i.v.m.
Holland Triatlon 1984» alsmede aangepast preadvies m.b.t. Holland Triatlon 1984.

Besluit:
a. Aan de gemeenteraad voorstellen voor de extra kosten die de politie voor de
Holland Triathlon moet maken, een krediet van ƒ 60.000,— beschikbaar te stellen.
b. Het pre-advies dat betrekking heeft op de Holland Triathlon Almere aanpassen en
dit zo spoedig mogelijk aan de leden van de commissie gezondheidszorg c.a. doen bezorgen, opdat het in de eerstvolgende vergaderking kan worden behandeld.
c. De commissaris van politie meedelen dat het college heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen een krediet van maximaal ƒ 60.000,— voor extra werkzaamheden ten behoeve van deze manifestatie te voteren. Aan hem dient voorts te
worden bericht dat na verloop van deze gebeurtenis een specificatie met stukken
belegd, van het uitgegeven bedrag bij het college moet worden ingediend.

Alg-014

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders
Bijgaand doe ik uu collge een overzicht toekomen van de
politie inzbike de extra kosten i.v.m, de Holland Triathlon,
Ik verzoek u omtrent de hoogte van de kosten een beslissing
te nemen.

voor vervolg inlegvel gebruiken

Specificatie kosten Triathlon

Personeelskosten
32 executief
15 burger
-2 adspiranten

16S uur dienstverband

32 X 16h X 150% X ƒ 27,50
15 X 16^5 X 200% X " 27,50
2 X 164 X 150% X " 27,50

ƒ
"
"

21.780,—
11.910,—
1.360,--

voorbereidingskosten (overwerk)

"

7.500,—

verblijfkosten (49 man)

"

4.900,—

15 X 8 X 150% X ƒ 27,50

"

4.950,—

verblijfkosten

"

750,--

reiskosten

"

1.500,—

Vervoermiddelen / motoren

"

3.000,--

Huurkosten auto's (5 stuks)

"

2.500,--

Verbindingsmiddelen

"

2.500,--

Materialen (lampen etc,)

"

7.000,--

"

2.200,—

ƒ

71.850,--

Bijstand 15 executief - 8 uur dienstverband

Personeelskosten (prijsuitreiking)
10 executief
10 X 4 X 200% X ƒ 27,50
TOTAAL

öit deze specificatie is niet direct op te maken hoeveel kosten de komst
van de VlP's met zich meebrengen. De hierbij benodigde personeelsinzet gaat
ten koste van de bezetting van het parcours.
Indien geen VIP's aanwezig zouden zijn, zou 50% van de bijstand niet
nodig zijn.
Aan: J.B.Nieuwenhui
Beheerszaken
22 mei 1984

B.Staal
L.Wilde
5 X WTK
P.Kl.Snuv.
F.Graman

Holland Triathlon

Bijlage.

Almere 1984

Parcoursgereedmaken.

Kostenopzet.
1 . Zitplaatsen + voorzieningen

2. Dranghekken,routeaanduidingen,
wegmarkeringen,geIkuidsinst, e.d.
3. Diverse kleine voorzieningen
b.V. parcoursverbe,finishgebeuren.

f 10.000,"

10.000,-

5.000,"
f 25.000,"

^

Bankrekening AMRO 44.00.61.350 Almere
Giro van de bank 32750

t.a.V. het college van B en W

uw brief van/kenmerk

ons kenmerk g^_3Q

onderwerp

Almere ^ iq april 1984.

bijlagen

verzonden

Holland Triathlon 1984 en 1985

Mijne heren,
Almere is de snelst groeiende stad van Nederland en voor wat
de sport betreft, geldt datzelfde voor het triathlon gebeuren.
Nieuwe ontwikkelingen komen in een hoog tempo op ons af en het
bestuur van de Stichting Triathlon Nederland wil hierop tijdig
inspelen.
Najaar 1983 is er reeds met u van gedachten over gewisseld. Voor
een goede organisatie van het 4e open nederlandse kampioenschap
op 18 augustus a.s. is het noodzakelijk dat e.e.a. definitief
wordt afgerond.
Ten aanzien van bovenstaand acht het bestuur van de Stichting
Triathlon Nederland een gesprek met de heren Lammers en Tierie
op zeer korte termijn gewenst. Het bestuur zal hex op prijs stellen
indien u een dergelijk gesprek kunt arrangeren.
Uw berichten worden met belangstelling tegemoet gezien.

Hoogachtend,
Stichting Triathlon Nederland

I

1

5y£Ê^

gemeente alme_secr,
Adj^^secr^
Tierie
Bos
Het bestuur van de Stichting
Triathlon Nederland,

de_Jonge
Bregman

Postbus 50216,

Schaeffer

1305 AE

AB

ALMERE.

O
WZ_f^
-Kunstz^
UW brief/aanvraag van

uw kenmerk/volgnr.

onderwerp

ons kenmerk
7131-WZ

almere,
1 mei 1984

bijlagen

verzonden

Holland Triathlon Almere 1984.

FE
IZ
Agenda
PO

-4 MEI 1984

PA__

Geacht bestuur.

SVG_

In 1983 is te Almere het open Nederlands kampioenschap Triathlon georganiseerd. Vastgesteld kan worden dat de Holland Triathlon in nagenoeg alle opzichten voortreffelijk is verlopen. Een enthousiaste Almeerse bevolking, een positieve uitstraling van zowel stad als evenement en niet
in de laatste plaats zeer tevreden atleten. Wij complimenteren u langs
deze weg dan ook nogmaals met de wijze waarop één en ander door u is georganiseerd.

PL__
MZW
VKR
Brandw^
Politie
Marktmr^_

Zoals destijds met u, in principe, is afgesproken, zal de Holland
Triathlon voor ten minste drie jaar te Almere plaatsvinden. Naar wij
hebben begrepen zijn de voorbereidingen voor de op 18 augustus 1984 te
houden Triathlon reeds in volle gang.

RIJP
Sch_^hf d^_
Ins£^

Met betrekking tot de samenwerking tussen u en het gemeentebestuur het
volgende.

CVAH

Evenals in het voorafgaande jaar zeggen wij u wederom de nodige dienstverlenende en organisatorische ondersteuning toe. Contactpersoon in deze
is het hoofd van de afdeling sport en recreatie, de heer H. van Renen.

Sporthal

Indoor

GAB
DGD

Bij de te ontwikkelen promotionele activiteiten gaan wij ervan uit dat,
voor zover één en ander mogelijk is, stad en evenement als één geheel
naar buiten treden. Indien u dit met ons van mening bent, verzoeken wij
u er mede zorg voor te dragen dat aansluiting wordt gezocht bij de gemeentelijke aanpak in deze.
Door of vanwege de gemeente zal zorg gedragen worden voor het gereedmaken van het triathlonparcours. Gelet op totale organisatie van het evenement, is een hechte samenwerking noodzakelijk opdat alle mogelijkheden
worden benut de kosten, die wij aan een limiet hebben gebonden, te beperken, dan wel dat derden daarin voorzien.

postadres
postbus 200
1300 AE almere

bezoekadres;
stadhuis
wagenmakerbaan 7

bezoekadres;
directies onderwijs
en weizijn
spoordreef 24

bezoekadres:
afdeling burgerzaken
flevostraat 1

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm-nl

bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanut
hilversum

ons kenmerk

datum

7131-WZ

1 me i 1984

no. vcrvolgblad

1

Ook voor dit onderwerp kunt u zich verstaan met de heer Van Renen.
Het Indoorsportcomplex te Almere-Haven zullen wij ook dit jaar om niet
aan u ter beschikking stellen. Wij wijzen u erop dat, naast de gebruikelijke voorwaarden, ook de aanwijzingen van de beheerder nauwgezet in
acht genomen dienen te worden.
De positieve ervaring met betrekking tot het uitnodigen van de ambassadeurs van de landen waarvan atleten deelnemen, heeft ons het volgende
doen besluiten.
Wij zullen alle betrokken ambassadeurs uitnodigen om op 18 augustus 1984
als onze gast de Holland Triathlon bij te wonen. Mede gelet op de hiermee samenhangende veiligheidsmaatregelen zal, met inachtneming van uw
organisatorische opzet, tijdig omtrent alle facetten overleg met u volgen.
Met bijzondere waardering hebben wij kennisgenomen van uw voorstel om
20% van de netto-opbrengst van het evenement ten goede te laten komen
aan het Almeerse sportleven. Met de door u voorgestelde werkwijze, om te
komen tot de aanwijzing van een doel, kunnen wij in principe instemmen.
Wij zullen het voorstel voorleggen aan de Raad voor de sport c.a. Zo
spoedig mogelijk zullen wij u van het standpunt van de Raad voor de
sport c.a. in deze op de hoogte brengen.
Aan uw verzoek om een éénmalige bijdrage ad f 10.000,— toe te kennen
aan uw stichting in de directe organisatiekosten van de Holland Triathlon, kunnen wij geen medewerking verlenen. Bij een evenement van deze
opzet en omvang mag in alle redelijkheid worden verwacht dat dergelijke
kosten worden gedekt uit zowel de inschrijfgelden als de sponsorbijdragen. Bovendien zijn wij van mening dat de door ons gekozen opstelling in
voldoende mate bijdraagt aan het welslagen van het onderhavige evenementOp korte termijn zullen wij u uitnodigen voor een bespreking over het
evenement.
Hoogachtend
burgemeester en wethouders van Almere

loco 5

'i'/ '
i

-

qenieenie
alme) y:>
4.^
(f

/

*

t;.b\v A

A-,ere.
IA -.ei 1 9S4
C-aerv.crp; 5£cpotïfigstekorL politie 1 9BA en

Aan burgemeester en
wethouders

beschikbaarstelling krediet.
(betr. brief d d
van

s!eiier. Nieuwenhuizen
!3e5tel

Voorgesteld besluit:
(voor evt. toelicht.r^g binnenblad gebruiken)

320

centr. afd./dir.;

1. De Raad voor te stellen via de cie algemene zaken
en financiën c.a.;
a. in te stemmen met het begrotingstekort van de
politie voor 198A ad ƒ A55.000,—, alsmede de
in de nota voorgestelde dekkingswijze van dit
tekort;
b. een krediet beschikbaar te stellen voor de
aanschaf van een Ford Granada 2300 en een Ford
Transit FT 100 Combi.
2. Vooruitlopend op de besluitvorming van de raad en
goedkeuring van de begritingswijzigingen door Biza
de korpschef toestemming te verlenen tot bestelling
van de onder 1b bedoelde voertuigen over te gaan.

pE

medeparaaf :

paraaf hoofd,'d^fctfteur;
wethouders:
I
II

B8\\ -E ,

IV

bijlagen:

secretaris:
Afdoening: college/collegelid
Bespreken
IV

B&W-A datum
Conform voorgesteld besluit;
B&W-Bdatum: 15 mei I984.

Akkoord
I

IV

Agendanr.:

IV-5

Omschrijving; Nota over tegToting 1934 gemeentepolitie en aanschaf twee auto's.

Besluit;
a. De gemeenteraad voorstellen het tekort van de gemeentepolitie over 1984 ad
ƒ 455.000,— te dekken door:
ƒ 305.000,
ten laste te brengen van de saldireserve van vorige dienstjaren;
ƒ 150.000,-- te putten uit de hogere inkomsten die worden verkregen wegens dé
verwachte bijstelling van de sterkte per 1 juli 1984.
|b. Het cnder a vermelde voorstel dient in de vergadering van de raad van juni aan
de orde te worden gesteld door middel van een begrotingswijziging.
£
|C. In verband met het gestelde in de brieven d.d. 17 februari 1984, nrs. D 334 en 335
2
van de commissaris van politie en gelet op het besluit van B & W van 3 aoril 1984,
I
BV,-2, kan •.vorden overgegaan tot de aa-.-.chaf van
Ford C-rar.ada 2300 en'een
;
Ford .ransit FT 100 combi.
' G.

I n \-

g f ■:r p 1 (j
. ot-.--! - n .

c d ■"

V'tTvc 'g :

n cei.a-:-r i door hc-t ooll-;--:, CT-'lat cc-.:'.- kci"-r.
hut \oor
ösr, c-. crcciri;satie van de Holland Triathlcn, dat aan de c-;.--:-enttraad rroet worden gedaan, kur.r.-n
morden betrokken.
f. Het collece neemt er kennis van dat de ontwerp-begroting 1985 van de gemeentepolitie op zeer korte terir.ijn (ca. 3 weken) aan haar zal worden voorgelegd.
g. Ontwerp-voorstel voorleggen aan commissies algemene zaken c.a. en financiën c.a.

'I ï ƒ w

gemeente almere
B&W-A

B&W-B

Almere,
Onderwerp:

Aan burgemeester en
wethouders

(betr. brief d.d.
Voorgesteld besluit:
(voor evt. toelichting binnenblad gebruiken)

steller :
toestel:
centr. afd./dir.:
medeparaaf

paraaf hoofd/directeur:
wethouders;
I

IV

V

bijlagen:

secretaris:
B&W-A datum
Conform voorgesteld besluit:

Afdoening: college/collegelid
Bespreken
IV

B&W-B datum: 14 augustus 1984 - kabinet A

Akkoord
IV

Agendanr.:

IV-1

Omschrijving: Kosten Triathlon.

Besluit:
a. Wethouder Schaeffer deelt mee dat de kosten van voorzieningen die ten behoeve
van de Triathlon door de directie WZ worden getroffen, een bedrag zullen belopen
van ƒ 40.000,—. Door de gemeenteraad is voor dit onderdeel een krediet gevoteerd
van ƒ 25.000,—. Verzocht is om de nodige werkzaamheden die deze meerkosten ad
ƒ 15.000,— veroorzaken, onmiddellijk te mogen uitvoeren.
:b.
r
;
I

Het college spreekt zijn ongenoegen uit dat men zo kort voor de manifestatie
met kostenverhogingen wordt geconfronteerd. Daarbij signaleert het dat het wellicht gaat om voorzieningen die na afloop van de Triathlon weer worden opgeruimd.
Dit is de vorige keer ook gebeurd.

c. In verband hiermee wenst het college zo spoedig mogelijk na afloop van de Triathlon
een afrekening te ontvangen van alle gemaakte kosten. Voorts dient door de directie
SVG onmiddellijk te worden gerapporteerd welke voorzieningen ook na de Triathlon
in stand kunnen worden gehouden en welke niet.
>
d. In verband met deze gebeurtenis wordt het wenselijk geacht dat bij manifestaties
als de onderhavige in de toekomst steeds een wethouder wordt aangewezen die meer
in het bijzonder met de organisatie e.d. wordt belast. Nadere beslissingen hierover zullen nog worden genomen.
Alg-014

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

voor vervolg inlegvel gebruiken
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gemeente almere

Vergadering commissie voor;
Datum:
Onderwerp:

gezondheidszorg c.a.
6 juni 1984

Ontwerp-voorstel over Holland Triathlon 198A, alsmede de 72e begrotingswijziging.

De commissie is over het algemeen van oordeel dat dit evenement een goede en
positieve zaak is voor Almere, zowel in algemene als meer bijzondere (sport en
recreatie) zin.
De leden van de commissie stemmen dan ook in met het ontwerp-raadsvoorstel, onder
de volgende aantekeningen:
- voor de toekomst moet zoveel mogelijk gestreefd worden naar een kostendekkende
exploitatie (budgettair neutraal voor de gemeente).
- er dient meer duidelijkheid te komen in de politie-assistentie, gezien de hoogte
van de extra kosten, die uit deze assistentie voortvloeien.
Commissielid, de heer Van der Pijll wenst alsnog een duidelijke kostenspecificatie
van de poliitie-assistentie, waarbij aangegeven wordt van welke onderdelen de
extra kosten/inzet worden gemaakt, e.e.a. in samenhang met de reguliere politieinzet bij andere evenementen.
De voorzitter zal bevorderen dat alsnog een dergelijke specificatie bij de raadsstukken wordt gevoegd.

Advies afdeling;

B&W-A datum:
Voorgesteld besluit;

Alg-023

Akkoord
1
II

III

IV

v

Afdoening college/collegelid
Bespreken
IV
II
II
1

v

gemeente almerè'

vergadering commissie voor advies en bijstand voor financiën,personeelszaken + cultuur,
d.d.
7 juni 1984
onderwerp Ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad over Holland Triathlon 198A, alsmede
de 92e wijziging van de begroting voor het dienstjaar 1984 (nr. 175).

De Heer J.W. van der Pijll verzoekt informatie over het bedrag dat
kan worden bezuinigd indien er geen ambassadeurs komen.
De commissie gaat overigens akkoord met het voorstel.

advies afdeling

Het voorstel conform aan de raad voorleggen.

B4W-A datum:
Voorgesteld besluit;

Akkoord
II

III

IV

Aldoening college/collegelid
Bespreken
IV
II
III
I

Ve.gac'erinc) asm. raad
cj.d. 2 1
conform

JUNI m
gemeente almere

1984
Punt 10

Nr. 175-1
van de agenda.

Holland Triathlon Almere,
alsmede de 92e wijziging
van de begroting voor het
jaar 198A.
Almere,

12 juni 1984.

Aan de gemeenteraad.
In 1983 is te Almere het open Nederlands kampioenschap Triathlon georganiseerd. Vastgesteld kan worden dat de Holland Triathlon, mede dankzij de voortreffelijke inspanning van de Almeerse burgerij, in het algemeen goed verlopen
is.
Dit grootse sportevenement met een internationaal karakter heeft mede bijgedragen tot een positieve uitstraling van onze stad. De t.v. heeft van het evenement een 55 minuten durende samenvatting verzorgd en ook in andere landen
zijn hoogtepunten van het evenement uitgezonden.
Het ziet er naar uit, dat de Holland Triathlon Almere reeds in heel korte tijd
nationaal en internationaal erkenning heeft gekregen. Voor 1984 worden er naar
schatting 700 deelnemers verwacht. De Triathlon 1984 belooft een evenement te
worden dat de nodige steun van de gemeente Almere verdient. Bij diverse gelegenheden heeft ook het bedrijfsleven alsmede het verenigingsleven blijk gegeven van sympathie en steun voor dit evenement.
Gelet op de aard en de omvang van het evenement, heeft de Stichting Triathlon
Nederland ons verzocht, naast dienstverlenende en organisatorische ondersteuning, ook zorg te dragen voor het gereedmaken van het parcours. Hierbij spelen
overwegingen van openbare orde en veiligheid een belangrijke rol.
De kosten die hieruit voortvloeien, bestaan voornamelijk uit het inzetten van
materieel alsmede de aanschaf van diverse materialen. Deze kosten hebben wij
geraamd op een bedrag van f 25.000,—. Hiervoor hebben wij bij het ministerie
van binnenlandse zaken een subsidieverzoek ingediend. Dit verzoek zal worden
gehonoreerd. Door de politie worden, ten behoeve van het evenement, extra
werkzaamheden verricht. De extra kosten worden geraamd op maximaal f 60.000,—.
Gelet op de positieve waarde van een dergelijk evenement voor Almere en het
belang van een ordelijk verloop van het evenement stellen wij u voor om een
krediet van maximaal f 85.000,— beschikbaar te stellen voor het gereedmaken
van het parcours en de extra werkzaamheden van de politie.
De commissie voor gezondheidszorg c.a. en financiën c.a. kunnen zich met het
voorstel verenigen.

Burgemeester en wethjouder^ van Alme/rje,
de sectetajii^,

/C0/2073a-l

\

dj

burg^etj/éter,

gemeente almere

conform
1984

Nr. 175-2

De raad van de gemeente Almere,
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.
gelet op artikel 245a van de gemeentewet;
BESLUIT:
a. de Holland Triathlon 1984 die in Almere wordt gehouden in de gewenste zin
te ondersteunen;
b. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen ten bedrage van f 85.000,— ten
laste van de gewone dienst van de begroting 1984;
c. de 92e begrotingswijziging vast te stellen.
Almere,

21 juni 1984.

De raad voornoemd,
de secretaris.

/

2073a-2/SL

de voorzitter,

1984

Nr. 175-3

Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid)

Gemeente Almere

Algemene dienst

Provincie

Begrotingsjaar 1984

92e Begrotingswijziging 1984.

De raad van bovengenoemde gemeente
BESLUIT:
de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar
1984 te wijzigen als vermeld in de bij dit besluit behorende bijlagen.

Aldus vastgesteld in de openbara vergadering van
voorzitter.
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u.u. __2./

10. Holland Triathlon 1984, alsmede de 92e wijziging van de begroting voor
het dienstjaar 1984.
De heer Vreeswijk: Mijnheer de voorzitter. Wij vinden het zeer belangrijk dat Almere wederom is aangewezen als stad waarin het open kampioenschap triathlon georganiseerd mag worden. Juist dit soort evenementen is bij uitstek geschikt om ook internationaal en publicitair
een flinke bijdrage te leveren aan een positieve reputatie. Wij vinden
daarom, gezien het grote aantal deelnemende landen en mogelijke politieke tegenstellingen, dat wij ervoor moeten waken dat het evenement
een politiek evenement wordt, doordat bepaalde politieke partijen,
zoals de CPN, weigeren de veiligheid te garanderen voor VIP's. Ondanks
het feit dat de CPN niets ziet in deze extra beveiliging, willen wij
deze veiligheid voor iedereen garanderen, ook voor de Russische afvaardiging. Dat een behoorlijke beveiliging een absolute 'must* is,
bleek wel in 1972 te München, toen de Israellsche sportploeg door politieke terroristen werd uitgemoord ten overstaan van de gehele binnen- en buitenlandse pers. Met betrekking tot dit soort evenementen,
waarvoor een massale opkomst van 100.000 toeschouwers wordt verwacht,
oftewel driemaal de Almeerse bevolking, nemen wij geen links of rechts
standpunt in, maar garanderen veiligheid voor iedereen.
Wethouder Tlerie; Mijnheer de voorzitter. Ik heb er behoefte aan een
kleine correctie aan te brengen op de woorden van de heer Vreeswijk.
De CPN heeft in de commissie alleen maar gevraagd om een verklaring
van de politiebegroting. Opmerkingen over veiligheid van bepaalde mensen zijn dan ook volstrekt bulten de orde en mijns inziens ook helemaal uit den boze.
De voorzitter: De beveiliging van VIP's is een taak die het rijk op
zich neemt en waarvoor de minister van binnenlandse zaken financieel
garant staat. De kosten die de politie hier maakt hangen samen met de
bewaking van het parcours als zodanig.

De heer Vtee-vljk: Mijnh-ier
voorzitter, ik heb gedoeld op de kritische opmerkingen die zijn gemaakt over het bedrag van / 60.000,- dat
nodig zou zijn voor de politiebewaking van deze VIP's.
De voorzitter: Daarover heb ik niets gehoord.
De heer Vreeswijk; U hebt ook die commissievergadering niet bijgewoond !
De voorzitter: Het lijkt mij juist dat u zich tot onze voordracht beperkt.
De heer Van der Pij 11: Mijnheer de voorzitter. Ik betreur het dat mijn
vraag wat die VIP-bescherming de gemeente totaal zal kosten zo verkeerd is uitgelegd. Verder wil Ik het college de suggestie meegeven te
onderzoeken of bepaalde verbale uitingen niet in een of andere milieuverordening opgenomen kunnen worden!
De voorzitter; Ik zal er zondagmiddag eens over nadenken!
Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

C.

Kosten raming SVG. Triathlon '84»

Huur dranghekken 1400 st.
Huur marktkramen

10.650,-- (excl. BTW)
1.300,— (excl. BTW)

Huur dranghekken SVG

300,—

Klapstoelen

150,—

l/laggemasten

30,—

2 Rol afzetlint

130,—

Div. materiaal

100,—

Oprit

750,—

Uren eigen dienst
Werkzaamheden elektrische installatie
Huur transportmiddelen SVG

11.000,—
800,—
1.000,—

26.210,—

directie
,
centr.atd.'S^G/Beh.

Van; J.HuijBman

Via:IZ/bureau postzaken c.a.
Aan:

H.vaji Renen

Ter kennisneming en parafering,
daarna terug

s

VKR

AB

PO

Ter uitvoering

FE

PA

SVG

MZW

Met verzoek om advies

0

Onder mededeling van:
__

Verkzaainhfiden

Brandw,

II

Politie

Triathlon 15Ë.4

Conform afspraaklijst volgt hier onze begroting. Deze prijzen kunnen als bindend
beschouwd worden.
Bij opdracht tot > uitvoering gaarne een boekingsnunmer.
2.1

weghalen c,q, aanbrengen van grondwallen + opruimen

3

uitgangspunten ; aanleg in b.k,k, (betonklinkerkei)

ƒ 2112,25

uit kosten overweging,
het terug brengen in de oorspronkelijke staat (bestrating opnemen
en inzaaien)
5.1

afslag dijkmeent aanpassen

1574»15

3.2

fietspad doortrekken naar Oosterdreef

5187fOO

3.5

fietspad bij dijkopgang (1A5)

1574,15

3.4

bochtafsnijding t,p,v, Lia

1345»00

5.5

bochtafsnijding t,p,v, sportcomplex, (komt voor rekening van Beheer)
verplaatsen van 11 bomen, t,p,v, P-plaats achter Sport-

1509*00

complex
ca, 10% kosten beheer

1510.00 4
ƒ

ïotaal

14411,55

P.M,

herstellen van P-plaats na het parkeren van de VIP 's
(geraamd ƒ1500,00)

plaatsen en verwijderen van 12 stopverbods borden en

ƒ

550,-

6 bo3?den "doorgaand rijverkeer gestremd

Datum:.

9 juli

Directeur van
.
Hoofd centrale afd.
Alg-82-004

.198

:
CcBprek
lüd
Plaats
Aanwezig

»
I
:
:

d.d. 24-5-*64
15.50 uur
IndoorBportcomplcx
Dhr.Reimert ( aannemer )
Dhr.Kleine Snuverink ( politie )
Dhr.HuijBman (gemeentewerken ) *
Dhr.Boerebach ( pareourb )

Afgeeproken is : «

7
^

'

^

/ -

,..-. . .5

^
"

<

.

', ^

f
/

1, - Het plaatsen van enhylWhejcken bij de volgende plaatsen :
• Muiderweg/GooimeerCijk
^
.
, Bouwweg ter hoogte van de 'Zandwierde
• Deltastraat
• bij de manege (pony)
, Strandweg/westerdrecf
• Gooiseweg/Eemmeerdijk bij de Stichtsebxrug
Voorstraat/Parkwerf
, Dijkmeent/Rozenwerfbrug
• Oosterdreef t.h.v. Werven
2. ^^Zandbulten worden aangelegd bij de vol^'ende plaatsen:
, Bij het gebouw de Kern
,
. Bij de Haatweg
. Bij de Kaapueg
( Het
v/ordt \/e£jeljL..:ild bij de ^^aueje )

_ '
'
'

.

\

5« — Plaatsen die geasfalteerd moeten v/orden sijn :
y» Afelaj voor de fictsex's niu.r de Bi j'r.ineent
l
Het fietspad moet worden doorgetrokken naar de Oosterdreef
3. Het fietspad ter hoogte van de opgang van het kerkhof naar de dijk wordt
. "
voor de fietsers komend van het surfstrand glooiend doorgetrokken top op
de dijk. J
"
jS* Hoek bij Snackbar Lia
' _
^
2e fietskruispimt voorbij Snackbar Lia op meinifestatieveld
"
4. - De werkzaamheden moeten vrijdagavond 17 au^stus klaar zijn.
5. — De afdeling uitvoering werken neemt via Bhr.Huijsman contact op met
Dhr.Reimert.
6. — Lan^^s de Oosterdreef bij de uitritten van de flats van de Bijkmeent zullen
vrijwilligers worden geplaatst.

di rectie
centr.afd.

Van: H. van Renen

s+R

Via:IZ/bureau postzaken c.a.
Aan: A. Kuizenga
Ter kennisneming en parafering,
daarna terug

s

VKR

Ter uitvoering

FE

PA

Met verzoek om advies

0

Onder mededeling van:

Brandw.

AB

PO

IZ

MZW

WZ

Politie

afrekening Holland Triathlon Almere 1984

Gaarne zou ik de rekeningen inzake verrichte werkzaamheden/materialen, enz.
ten behoeve van de triathlon binnen nu en 3 weken ontvangen.

::

Met vriendelijke groeten,
afdeling sport en recreatie.

H. van Renen

Datum*

september 1984

.iêSl.

Directeur van
Tlöö7ïï~cëüE^iTë"irfaT~^7
B442

gemeente almere

AiREKENING HOLLAND TRIATHLON 1983

Uitgaven
1, Accommodatiekosten
2, Personeelskosten
3, Organisatiekosten

Inkomsten
ƒ 13.570.95 Vervfi.ngende Provinciale
Subsidie
f 5.871,49
Gemeentelijke bijdrage
ƒ 23.438,47
ƒ 42.880,91

ƒ

8.000,=

ƒ 34.880,91

ƒ 42.880,91

Specificatie;
1, Accommod?tiekosten;
- sporthal Almere-Hafeen
19 augustus 1983 van 08.30 tot 24.00 uur is

15-5 uur

20 augustus 1983 van 08.30 tot 24.00 uur is

15.5 uur

21 augustus 1903 van 08.30 tot 24.00 uur is

15.5 um'
46.5 uur a ƒ 133,50 is

ƒ

6.207,75

f

7.3^3,20

- zwembad Almere-Haven
19 augustus 1983 van O7.OO tot 2:'.00 uvir is

16 uur

20 a,ugustus 1983 van O7.OO tot 23.00 uur is

I6 uur

21 augustus 1993 van 07.00 tot 23.00 uur is

16 uur
48 uur k f 153,40 is ƒ

f 15.570,95
2. Personeelskosten:
- bruto personeelslasten m.b.t. meer. P.Wiggers

ƒ

5.871,49

3. Organisatiekosten:
— kosten S.V.G.

ƒ 23.438,47

gemeente almere

AFREKENING HOLLM.D TRIATHLOÏÏ 1984

Uitgrven

41^

Inkomsten

4-. Accommodatiekosten

j14»'^50,15

2, Personeelskosten

ƒ16,989,71

3. Organisatiekosten

ƒ57.693,55

Totale kasten

Vervangende Pi;o^nciaie
Subsidie

ƒ

Gemeentelijke bijdrage

ƒ 89.2 3,41

57,500,=

ƒ 51•733,41
tr
ƒ

89.233,41

46,5 uiir 5 ƒ 143»10 is ƒ

6,654»15

Specificatie:
1, Accommodatiekosten;
- sporthal Almere-Haven
17 a.ugustus 1994 van 08.30 tot 24.00 uur is

15»5 uur

18 augustus 1984 van 08.50 tot 24.00 uur is

15.5 uur

19 augustus 1984 van 08,30 tot 24.00 uur is

15»5 uur

- zwembad Almere-Ha,ven
17 augustus 1984 van 07.00 tot 23.00 uur is

I6 uur

18 au^^stus 1984 van 07.00 tot 23.00 uur is

16 uur

19 au^stus 1984 van O7.OO tot 23.00 uur is

I6 uur
48 uur S. ƒ 164,50 is

ƒ

7.896,=

ƒ 14.550,15
2. Personeelskosten;
- zie specificatie S.V.G.

ƒ 13.057,-=

- reis_ en verblijfskosten

-

3.932,71
ƒ 16.989,71

3. Organisatiekosten;
- zie uitdraa.i ïE

ƒ 53.355,21

- zie specificatie S.V.G.

-

1.893,=

- P.T.T. en overige

-

2.445,34
ƒ 57.693,55
."i.

gemeente almere

SPECIFICATIE

KOL'TSK

HOLLAND

TF.I/.THLON

19B4.

Uitr^^ver. CkoPten)

Inkorr.p-t er. (O'p'*'renp-sten)

Accorr.odatiekosten

Provinciale subsidie
ƒ 57.
(no£: te on tv. ƒ 7.5^0,-)

KCSten politie

- 64 696,69

Kopten SVG (cocrlel.uren)

- 16 0^7,5 Ê
Tekort,bi jdra£;e per..

Overire 1-ets linden (vi . ?] :) - 7A 02J,87

-131 .776,47
ƒ 169.275,47

16° ?7^,/;7

S r.ecif i C5 t ie :
Srorth:-! 17/15 aug. 1964
Zveir.rad
17/19 sug. 1984 4c

■f ^

I ic

U'jr
f 14.550,15

Lrukverk (interne Zpken)

- 12.343,17

Reis en ver cl i j'fkosten

-

1.291,77

Aankoop foto-na t e ri a 1 er; ( fl i t s V- r^en, caks t eunen )

-

3.932,71

(1 erbruikp^''-'- te ri a: er.:
^
Bestrating enz
- 12.102,30
A s f £ 11, rrc nd werk s . P 35,7
Via kas SVO
- 3.'"62,22
Iiiyerse kleine
^
d<:
nota^ F
4.969.66
Huur materif^leniTriounes
Vloeren
Tent
Toiletwagen
Diversen
Hekken

/ 13.461,04
- 2.023,1.448,1.765,679,11
_
-11 ,070.05

Onderhoud/aanleg installaties:
Aanleg elektra ƒ 5.512,26
Board enz
- 1.112,31

- ?1.593,13

- 5"'.466,40

-

6.624,57
421,56

Onderhoud algez.een,! ichtmasten
-

Schoonniaken, straatvegen, enz

5.101,37
924,30

Telefoonkosten
-

1.000,58

-

2.124,15

Overige dienstverlening: Voorzie: ing Ka^tfundering

-

1.517,25

Doorbelast door SVCtfiren Tractie,Beheer,Uitv. werken
Salariskosten politie

- 16.007,56
- 52.380,-

Schoonnaakwerkzaambeden
Plaatring div. objecten:Karktkrairien
Dranghekken

ƒ 1.856,40
267.75

ƒ 169»278.47

gemeente almere

Betr.: Afrekening triathlon 1984.

Gevoteerd krediet: - B&W-besluit d.d. 29-5-1984: ƒ 85.000,—
- B&W-besluit d.d.

(politie ƒ 60.000,—)
(direct " 25.000,--)

14-8-1984: " 15.000,—

Gefiatteerd door:

Uitgaven/kosten: Inkoms ten/opbrengs ten:

Politie

ƒ

64.696,89

Prov. subsidie

ƒ

S&R (incl. sporthal
en zwembad)

"

37.902,36

SVG

"

66.679,22

Tekort, bijdrage
gemeente

" 131.778.47

ƒ 169.278,47

37.500,—

ƒ 169.278,47

Zoals uit bovenstaande en de bijgevoegde bijlage blijkt, bedragen de totale
kosten ƒ 169.278,47.
Oorzaken van deze kredietoverschrijding zijn:
1. Er is niet duidelijk genoeg aangegeven wie voor welk bedrag verantwoordelijk
is.
2. De opgestelde begroting is onvoldoende gespecificeerd.
3. De in de begroting opgenomen PM-posten zijn later niet bijgeraamd.
4. Zowel door S&R als door SVG zijn bestellingen verricht en betalingen
gefiatteerd, zonder hierover kontakt op te nemen. Hierdoor is een
kredietbewaking niet mogelijk.
5. Zowel binnen S&R als SVG zijn bestellingen verricht en uitgaven gefiatteerd
m.b.t. niet geraamde kostensoorten.
Ter voorkoming hiervan in de toekomst is het noodzakelijk:
a. een gespecificeerde begroting op te stellen;
b. aan te geven wie waarvoor verantwoordelijk is (op FCL-niveau);
c. speciale aandacht aan PM-posten te besteden.
d. alle kosten m.b.t. de triathlon ook werkelijk t.b.v. deze post(an) te begroten
en te brengen.
e. voor uitgaven met een karakter van een investering een apart krediet aan
te vragen; (S&R,SVG, Politie)
f. afwijkingen t.o.v. de offerte direct te signaleren. SVG dient in dit geval,
indien het eigen werkzaamheden betreffen, deze over overschrijding niet
t.b.v. de triathlon te brengen.
g. het opzetten/gebruiken van een besteladministratie voorkomt dat met
bepaalde verplichtingen, welke zijn aangegaan, geen rekening meer wordt
gehouden.

BIJLAGE

Kosten triathlon 1984.
Kosten politie;

Overig;

- salariskosten

ƒ 52.380,—

- verblijfkosten

"

4.908,38

- materiaal

"

6.404,35

- autokosten

"

1.004,16 (excl. benzine)
ƒ

64.696,89 *

ƒ 23.352,21 ƒ 66.679,22

"

90.031,43

"14.550,15^

"14.550,15

ƒ 37.902,36

ƒ 169.278,47

besteld/gefiatteerd
S&R

SVG

- zitplaatsen +
voorzieningen

ƒ

5.553,50 ƒ 13.461,04 ƒ 19.014,54

- dranghekken,
route-aand.,
wegmarkering,
geluidsinst.

"

1.517,25 " 12.613,69 " 14.130,94

- parcoursverb.,
finishgeb.,
div. kl.voorz. "

1.420,36 " 20.497,8* ' 21,918,24

- reis- verbl.k. "

205,20

- installaties,
onderh. + rep. "

939,43 "

- telefoon

"

924,30

- na triathlon:
schoonm. e.d.

"

297,50 "

- persconf. 17/8
consumpties
"

2.588,87

'

205,20

'

3.528,30
924,30^

1.510,18

'

151,50

- uren SVG tractie

1.807,60
151,50^

"

1.800,—

beheer

"

5.570,40

reiniging

"

3.252,84

uitv. werken

"

5.384,32
" 16.007,56

- drukwerk
(nota's IZ)

Sporthal uren

!fei

" 12.343,17

" 12.343,17®

...
.
.
Incl. aanleg electriciteitvoorzieningen ƒ 5.341,91
is dit eenmalig, draagt karakter investering.

A
Niet in begroting opgenomen ƒ 13.418,97
g
Om niet beschikbaar gesteld ƒ 14.550,15.

(kosten dienen zichtbaar te zijn)

^ > / V-vl- . — ^1
Kabinet
gemeente almere
B&W-A
steller

H. van Renen
403
toestel:
oewlri afd./dir.: WZ/S&R
medeparaaf;

B&W-B

bespreking op:
in/te

9 augustus 1985
: stadhuis te Almere

onderwerp

: Stichting Triathlon Nederland.

aanwezig
: namens STN: de heer A. Zuure, penningmeester;
namens gemeente Almere: wethouder A.J.S. Tierie en
H. van Renen, hoofd afdeling sport en recreatie.

paraaf heeW/directeur:

afwezig:

secretaris:
Almere,

22 augustus 1985

Uitvoeren door/voor:

Conclusies: Triathlon Almere.
1. Uitgangspunt.
Beide partijen beschouwen elkaar als partners.
Derhalve kan een volledige financiële uitwisseling plaatsvinden.
2. De overhandigde bescheiden van de STN zullen als strikt vertrouwelijk
worden beschouwd. Vanwege de gemeente zullen hierover geen
mededeling worden gedaan aan derden.
3. De wethouder zegt toe dat het financieel jaarverslag van de STN
in de raadscommissie als kabinet-stuk zal worden behandeld.
De penningmeester van de STN zal in de vergadering aanwezig
zijn om vragen te beantwoorden.
Mede gelet op afspraken wordt vastgesteld dat het op de
september-agenda van de commissie zal"prijken.
4. De heer A. Zuure geeft een toelichting op de voorliggende cijfers
4.1 De STN is BTW-plichtig;
4.2 Na 1983 wordt de richting van de continuïteit gezocht.
De lijnen zijn uitgezet om te komen tot een door het
ministerie van WVC, alsmede de NSFerkende landelijk overkoepelend orgaan.
4.3 1985 laat tot nu toe een pessimistisch beeld zien.
4.4 Voor de toerekening is een wegingsfactor van 60% aangehouden.
5. Overeenkomstig eerdere afspraken kan nu de procedure voor het
toekennen van het batig saldo in gang worden gezet.
De gemeente zal de"sportraad" op de hoogte brengen.

^

5. Of dezelfde afspraak m.b.t. het batig saldo ook voor 1985 zal
worden aangehouden is thans niet te zeggen. De STN zal de gemeente
terzake zo spoedig mogelijk berichten.

B&W-A datum:
Voorgesteld besluit:
1. V.K.A.
2. "Sportraad" berichten
3. T. /vt. ^ oU^
^

Alg-020

Akkoord
II
1

lil

IV

V

Afdoening college/collegelid
Bespreken
1
II
III
IV

V

KABINET

gemeente almere

Aan: de commissie voor gezondheidszorg, sport en recreatie, c.a.

1. Bijgevoegd treft u het financieel verslag^ alsmede de begroting 1985 aan
van de Stichting Triathlon Nederland. (STN)
Met de STN is afgesproken dat in de commissie van september de zaak op de
agenda wordt geplaatst.
Toegezegd is dat de cijfers strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.
2. Een nota, bevattende de evaluatie over de laatste drie jaren, alsmede de daarbij
behorende afrekeningen, zullen u in september eveneens worden voorgelegd.
850822
HvR/S&R

B&w-A

27 AU6. 1985

voorgesteld besluit:
ut.?*..
afrfijening college/colicgelid
COOR[
11 4^
i i V-1^
Cu
LU
fj}

^REK£N

Aan : Bestuursleden S.T.N
STICHTING TRIATHLON NEDERLAND
Secretariaat; Postbus 50216
1305 AE Almere
Tel. 03240-19199

Van : Penningmeester

Bankrekening AMRO 44.00.6L350 Almere
Giro van de bank 32750

ons kenmerk

uw brief van/kenmerk

toestelnr.

AZ/BD

Almere

12 juni 1

Begroting 1985
onderwerp

bijlagen

verzonden

L. s.
Bijgaand de begroting - in verkorte vorm - over 1985 zoals opgesteld
aan de hand van enige recente gegevens.
De motieven en achterliggende gedachte van deze begroting is het streven
naar een taakstelling ten einde de budgetcontouren te bepalen waarbinnen
gewerkt kan worden.
Daar het uitgavepatroon als grillig kan worden omschreven is het een vereiste
de uitgaven / verplichtingen vooraf vast te leggen middels orderbevestigingen.
Gegeven het negatieve exploitatieresultaat is terughoudendheid geboden.
Ten aanzien van de begroting teken ik het navolgende aan :
-de bedragen zijn exclusief B.T.W. ;
-er is uitgegaan van continuïteit d.w.z. in stand houden van het bondsbureau ;
-geen opbrengsten toegerekend aan verkoop diverse goederen , opbrengst
V.B.A."aktie" ;
-de tickets KLM ( ƒ 10.000,— ) zijn niet in geld gewaardeerd ;
-geen afdrachten E.T.U. terzake van TV-rechten / exploitatie .
Tot nadere toelichting gaarne bereid ,

Ant on Zuure

Begroting 1985 bij brief
d.d. 12 juni 1985.

volgblad

STICHTING TRIATHLON NEDERLAND
Bondsbureau
Opbrengsten
Sponsoring
AVRO
Deelnemersbijdragen
Organisatiebij dragen
Licentieopbrengsten en
contributies
Overige opbrengsten

Holland
Triathlon

Totaal

ƒ

ƒ
8.400

S.P.C.

100.650
14.300
34.700

10.000

5.200
20.000
2.100

2.100

30.500

151.750

1 19.050
14.300
34.700
5.200

11 .050

31.050
4.200

26.250

208.500

Kosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
G.i.a.T.
H.T.: -

40.000
10.000
18.000
30.000

40.000
10.000
18.000
30.000

6.000

6.000

prijzen
werkgroepen *)
assurantiën
representatie

E.T.U.: - verzorging bestuur
- reiskosten
- overn. atleten

46.000
48.000
3.500
3.000

46.000
48.000
3.500
3.000

5.000
2.500
3.000

5.000
2.500
3.000
15.000

S.P.C.
Nationaal Team

111.000

15.000

44.000

10.000

62.000

155.000

25.000

(31.500)

( 3.250)

Doorbelaste kosten Bondsbureau (54.000)

Exploitatiesaldo

12.000

12.000
116.000

*) Werkgroepen;
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Administratie
Medische zaken
Wedstrijdleiding
Beveiliging
Registratie
Communicatie
Parcours
Vrijwilligers
Publiciteit
Sponsoring

15.000

5.000
8.500
3.500
1 .000
1.000
5.000
10.000
5.000
8.000
1.000
48.000

1.250

242.000

242.000

(33.500)
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STICHTING TRIATHLON NEDERLAND
te Almere
(statutair gevestigd te Noordwijk)
FINANCIEEL VERSLAG 1984

INHOUDSOPGAVE

1.

VERGELIJKENDE CIJFERS 1983 EN ADMINISTRATIE

2.

RESULTAATBESTEMMING

3.

HERSTRUCTURERING

BIJLAGEN

1.

Balans per 31 december 1984

2.

Staat van baten en lasten over 1984

3.

Toelichtingen bij de balans per 31 december 1984

4.

Specificaties bij de staat van baten en lasten over 1984.

Aan het bestuur van de
Stichting Triathlon Nederland
Postbus 50219
Kerkstraat 78
1354 AC Almere

Almere, 6 mei 1985.

Geacht bestuur.
Ingevolge artikel 11, lid 3 doe ik u hierbij de balans per 31 december
1984 en de staat van baten en lasten over 1984 toekomen, vergezeld van
enige toelichting.
1. VERGELIJKENDE CIJFERS 1983 en ADMINISTRATIE
De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan het verslag over 1983
hetwelk is vastgesteld bij bestuursbesluit d.d. 28 januari 1985.
De administratie over 1984 werd gevoerd bij C.I.O.B. B.V. te
Almere.
In het najaar van 1984 is de penningmeester, B.T. Molenaar,
afgetreden en werd de benoeming van de opvolger -formeelgeëffectueerd per 22 november 1984, doch feitelijk met ingang
van januari 1985.
2, RESULTAATBESTEMMING
Het
met
via
van
een

batige saldo over het jaar 1984 ad ƒ 3.438.49 is verminderd
ƒ 836.— met betrekking tot een toezegging , verricht
de Sportraad van de Gemeente Almere terzake van een gedeelte
het batige saldo Holland Triathlon 1984 onder aftrek van
deel van de kosten van het bondsbureau.

Cijfermatig geeft dit het navolgende:
Batig saldo Holland Triathlon 1984
Af: 60% aandeel kosten bondsbureau

ƒ

29.566.75
25.385.74

Resteert

ƒ

4.181.01

Ter beschikking te stellen resp. gesteld , via
de Sportraad (20%)

ƒ

836.—

Ten gunste van de algemene reserve gebracht

ƒ

2.602.49

3. HERSTRUCTURERING
Inmiddels zijn er definitieve stappen ondernomen teneinde
te komen tot een structuur die zich kan meten met alle
facetten van een landelijke bond van sportdisciplines.
Dit alles zal leiden tot het oprichten van een andere
rechtspersoon in casu vereniging/bond waarin de stichtingsactiviteiten zullen worden ondergebracht.
Gelet op de diverse inspraakprocedures zal dit in het
najaar 1985 zijn definitieve vorm kunnen krijgen.

Tot nadere toelichting gaarne bereid,

Hoogachtend

penningmeester

STICHTING TRIATHLON NEDERLAND, ALMERE
(statutair gevestigd te Noordwijk)

Balans per 31 december
1984

1983

Vaste activa
Kantoorinventaris

5.021

2.061.68

Vlottende activa
Debiteuren
Af: voorziening dubieuze
debiteuren

Waarborgsom P.T.T.
Nog te ontvangen posten

13.851.65

44.850.14

1.400.—
44.850.14

12.451.65
650.—
1.302.01
14.403.66

44.850.14

Liquide middelen
Amrobank N.V., rekening-courant
66.373.54
Kas
619.01

30. 181 .16

66.992.55

30.181.16

86.417.21

77.092.98

Bijlage j_. bij verslag_d_^d. _6 5ei_l_985

1984

1983

Kapitaal
Batig saldo 1983
Batig saldo 1984

25.802.41
2.602.49

25.802.41

28.404.90

25.802.41

Schulden op korte termijn
Omzetbelasting 1983 en 1984
5.747.—
Loonbelasting en premieheffingen
1.479.—
Sociale lasten bedrijfsvereniging
1.011.60
Crediteuren
36.581.45
Vooruitontvangen bijdragen
5.450.—
Kruisposten
849.16
Salaris resp. vakantiegeld
800.—
Nog te betalen kosten
6.094.10

12.884.89

38.405.68

58.012,31

51.290.57

86.417.21

77.092.98

Bijlage 2. bij verslag d.d. 6 mei 1985

STICHTING TRIATHLON NEDERLAND, ALMERE
(statutair gevestigd te Noordwijk)

Staat van baten en lasten over
1_984

1983

fff
INKOMSTEN
Holland Triathlon 1984
Give it a Tri
Overige opbrengsten

163.757.04
25.409.33
3.216.47

Super Prestige Circuit

152.924.35
4.952.51
6.150.—
192.382.84
7.142.86

164.026.86
-.—

199.525.70

164.026.86

KOSTEN
Bondsbureau
Holland Triathlon 1984
Give it a Tri
Overige

42.309.56
134.190.29
6.360.03
2.217.04

15.751.71
122.621.58

185.076.92
8.004.25

138.373.29

Super Prestige Circuit

Afschrijvingen vaste activa

193.081.17

138.373.29

6.444.53
553.16

25.653.57

5.891.37

25.653.57

Interest
Ontvangen bankrente
Af: betaalde rente en kosten

1.915.55
444.75

221.60
1.470.80

(

7.362.17

221,60)
25.431.97

Bijzondere lasten
Omzetbelasting 1983
Boetes
Voorziening dubieuze
debiteuren
Overige, per saldo

1.290.83
1.122.—

(

370.44)
-.—

1.400.—
110.85
3.923.68

(

370.44)

Batige saldi

3.438.49

25.802.41

Ten gunste van de algemene reserve
Ter beschikking via de Sportraad Almere

2.602.49
836.—

25.802.41

3.438.49

25.802.41

Bi2lage_3^_bi2_verslag_d^d^_6_mei_j^985

STICHTING TRIATHLON NEDERLAND, ALMERE
(statutair gevestigd te Noordwijk)

3.

Toelichtingen bij de balans per 31 december 1984

3.1. Vaste activa
Kantoorinventaris ƒ

5.021.—

Boekwaarde per 1 januari
Aangeschaft:
Oktober 1984
telefoonbeantwoorder
December 1984 IBM-schrijfmachine

ƒ
ƒ
-

2.061.68

636.48
2.876.—
3.512.48

Afschrijving 1984

ƒ
-

5.574.16
553.16

Boekwaarde per 31 december 1984

f

5.021.—

De afschrijving bedraagt 25% per jaar, naar tijdsgelang gebruiksduur.
3.2. Debiteuren ƒ

13.851.65

Te specificeren als volgt:
A.A. Drink / Raak Holland B.V.
Warming Up Sportpromotions B.V.
Holdive International Building
Holland Catering
Yellow Products
Schurer-Kamphuis B.V.

ƒ
-

10.115.—
2.217.65
416.50
367.50
367.50
367.50
13.851.65

1) Terzake van deze vorderingen bleek het noodzakelijk een
voorziening te treffen voor het volledige -netto- bedrag.
3.3. Nog te ontvangen posten ƒ

1.302.01

K. Madden, teveel betaald prijzengeld
J. van Zanten, portikosten
Interest, per saldo

ƒ
-

1.000.—
258.98
43.03

ƒ

1.302.01

1)
1)
1)
1)

Biilage_3_(2)

3.4. Omzetbelasting ƒ

5.747.—

De aangifteregelingen 1983 en 1984 behoeven nog correcties t.o.v.
de reeds ingediende aangiften.
Suppletie aangifte 1983, verschuldigd
Suppletie aangifte 1984, te ontvangen

ƒ
-

6.448.—
4.040.—

Aangifte 4e kwartaal 1984, verschuldigd

ƒ
-

2.408.—
3.339.—

Per 31 december 1984, per saldo verschuldigd

ƒ

5.747.—

De bedoelde correcties vinden hun oorsprong in het door C.I.O.B. B.V.
met de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen besproken interpretatie
van de Stichtingsactiviteiten in relatie met de Wet O.B. 1968.

3.5. Loonbelasting en premieheffingen ƒ

1.479.—

Betreft de aangifteregeling over het 4e kwartaal 1984 alsmede een
te verwachten restitutie naar aanleiding van een calculatieverschil.

3.6. Crediteuren ƒ

36.581.45

Trefpunt
C.I.O.B. B.V.
S.S.A.
Info' Products Holland B.V.
Ned. Rode Kruis, Almere
Alfigrado
Bureau Anneveld
Bistro Bernhard
AGA Divers
Gemeente Almere
SOV Catering Service
Overigen

ƒ
-

11.544.95
5.098.07
3.400.—
3.422.44
4.165.—
1.755.25
1.702.06
1.556.—
1.325.—
623.80
574.25
1.569.33

Af: Faber Amsterdam B.V., credit-nota

ƒ
-

36.736.15
154.70

Saldo per 31 december 1984

ƒ

36.581.45

Biilage_3_(3)

3.7. Vooruitontvangen bijdragen ƒ

5.450.—

Bijdragen/Abonnementen 1985
Honeywell Bull

ƒ
-

450.
5.000.
5.450.--

3.8. Nog te betalen kosten ƒ

6.094.10

Te specificeren als volgt:
Algemene kosten
Kosten Bondsbureau
Bijzondere lasten
Aandeel Holland Triathlon t.g.v. Sportraad Almere

ƒ
-

4.382.70
553.40
322.—
836.—
6.094.10

3.9. Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde en
behoeven geen nadere toelichting.

Bi2lage_4^_bi j_verslag_d^d^_6_mei_l_985

STICHTING TRIATHLON NEDERLAND, ALMERE
(statutair gevestigd te Noordwijk)

4.

Specificaties bij de staat van baten en lasten over 1984
f

4.1. Holland Triathlon 1984
Sponsorbijdragen Holland Triathlon
Televisierechten Holland Triathlon
Deelnemersbijdragen Holland Triathlon
Bijdragen bedrijfsleven Holland Triathlon
Verkoop programmaboekjes

123.400.—
12.500.—
21.836.14
3.697.33
2.323.57
163.757.04

4.2. Give it a Tri
Bijdragen resp. abonnementen
Advertentieopbrengs ten

16.559.33
8.850.—
25.409.33

4.3. Overige opbrengsten
Opbrengst copy Loopsport
Bijdragen Brasschaat
Overige opbrengsten

1.176.47
1.000.-1.040.-3.216.47

4.4.

Super Prestige Circuit
Sponsorbijdragen
Organisatiebijdragen
Deelnemersbijdragen

5.000.-1 .344.54
798.32
7.142.86

Totaal inkomsten

Bi2lage_4_(22

4.5.

Bondsbureau
Personeelskosten
Bureaukosten
Bestuur/vergaderkosten
Algemene kosten w.o. administratie

9.466.25
7.839.40
8.584.62
16.419.29
42.309.56

4.6. Holland Triathlon 1984
Geld- en herinneringsprijzen
Diverse werkgroepen
Acquisitie sponsoring
Overige kosten

44.967.55
55.935.66
18. 105.—
15.182.08
134.190.29

4.7. Give it a Tri
Diverse kosten w.o. drukkosten
Acquisitie advertenties
Porti etc.

1.523.74
1 .800.—
3.036.29
6.360.03

4.8. Overige kosten
Kosten shirts/sweaters
Inschrijfgelden Brasschaat

1.414.83
802.21
2.217.04

4.9. Super Prestige Circuit
Herinneringsprij zen
Vergaderingen
Declaraties
Overige kosten

2.957.11
1 .329.40
3.256.21
461.53
8.004.25

Totaal kosten

193.081.17

. wém
gemeente almere
B&W-A

Aan burgemeester en
wethouders

Almere, 21 april 1986X
Onderwerp:"Toekenning bijdrage Sticht.Triathlon Wed.voor
sportief doel
(betr. brief d.d.

steller iB.Stein
toestel; 4^9
centr. afd./dir.: WZ/SR
medeparaaf

B&W-B

van

)

Voorgesteld besluit:
(voor evt. toelichting binnenblad qebruiken)
Op grond van het positieve exploitatieresultaat over
1984 heeft de Sticht,Triathlon Nederland f,1.000,—• be
schikbaar gesteld voor een lokaal sportief doel.Verzoch"!;
is een voorstel tot toekenning hiervan te doen,Alszodanig wordt voorgesteld hiervoor de volgende verenigingen
voor te dragen:
1,de validen en invaliden sportvereniging" iilevostar"Alinére,

bijlagen:

2,de Almeerse reddingsbrigade,

elke vereniging voor f.^OO,-

Voorgesteld wordt dit besluit ter kennis te brengen van
de raadscommissie voor o,a, sport en recreatie.

secretaris:
B&W-A datum

1»3 mm
Conform voorgesteld besluit:

B&W-B datum:
Omschrijving:

Besluit;

Alg-014

Afdoening: college/collegelid
Bespreken
I
II
IV

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders
Eerder heeft het bestuiir vaji de stichting Holland Triathlon laten weten een bepaald gedeelte van het batig saldo van het exploitatiejaar 1984 ten gunste te willen laten komen van een I0-'
kaal sportief doel.Daartoe zou in eerder instantie een verzoek
aan de plaatselijke sportraad v/orden gedaan hiervoor een aanbeve
ling te doen.Vanv/ege de bekendheid met het feit dat de sportraad hier ter plaatse geen tot nauwelijks aktiviteiten meer aan
de dag legt^is dezerzijds nagegaan of alsnog met een voorstel
gekomen kan worden.
Bij het maken van een keuze zijn de volgende uitgangspimten gehanteerd:
-er mag geen precedentwerking gecreëerd wordenj
-er gelden in principe geen uitzonderingen voor verenigingen
-er gelden objectieve maatstaven",
-de doelstelling van de organisatie moet door de gemeente geaccepteerd zijn^
-de financiële positie van de organisatie mag geen beperking
zijn.
De stichting Triathlon Nederüandheeft gesteld dat de toekenning
een doelbestemming moet hebben en niet in de algemene middelen
van de organisatie mag verdwynen
Bedrag,
De stichting heeft zich uitgesproken voor toekenning van een
bedrag van f,1.000,—„totaal.
Keuze
Na alles overwogen te hebben is dezerzijds de keuze gevallen op;
1. de validen en invaliden sportvereniging "Flevostar"Almere,en
2. de Almeerse heddingsbrigade.
Voorstel is beide verenigingen voor

of wel ieder voor f,50C

in aanmerking te laten komen. Hoewel de Almeerse reddingsbrigad
als één van de vele medewerkende verenigingen aan de Triathlon
moet worden aangemerkt is de taakstelling van de deze vereniging
meer algemeen maatschappelyk gericht hetgeen de keuze rechtvaar
digt.
Advies,
De beide hierboven genoemde verenigingen voor een bydrage als
vermeld bij de stichting triathlon nederland aan te bevelen.

voor vervolg inlegvel gebruiken

commissie voor:
datum
Advies:

A.A.
// - é
De commissie wenst in de volgende vergadering de afrekening over 1984 van
de Stichting Triathlon Nederland onder overlegging a/^an een accountantsverklaring wederom voorgelegd te krijgen.
Voorts dient eP naar de mening van de commissie meer voortvarendheid te
worden 'betracht bij de indiening van de afrekening over het jaar 1985»

advies afd.; 1. Stukken opnieuw voorleggen aan de commissie onder overlegging van
de accountantsverklaring over de afrekening m.b.t. het jaar 1984.
2. üJr bij ae Stichting Triathlon op aandringen, dat de afrekening over
het jaar I985 2,0 spoedig mogelijk met een accountantsverklaring wordt
ingediend.

commissie voor:
datum
Advies:

Bö-W-B datum:

ly juni I986.

Agendanr.: III-4

Omschrijving
Advies commissie openbare werken c.a. inzake toekeoning bijdrage Stichting
Triathlon Kaderland voor sportief doel.
Besluit:
Het advies van de commissie openbare werken c,a. inzake toekenning bijdrage Stichting
Triathlon Nederland voor sportief doel wordt ongewijzigd vastgesteld.

Diverse ontheffingen van het hepaaldé in diverse
artikelen van de APV voor het houden van 3M. een aantal
activiteiten tijdens de Triatlon.
Kopie van de vergunning in de volgende dossiers:
-1.811,122 Qitheffing v.d, wegenverkeerswet
-3.758.1
Ontheffing voor div, vermakelijkheden.
-1.754.75
öatheffingen voor houden van wedstrijden.
-1.761.12
Ctotheffing Drank en Horecawet
-1.754.25 ftitheffing om voorwerpen op openbatre grond
te plaatsen.
-1*754.92
Qitheffing om muziek ten gehore telaten bm
gen

fiB

kmköom:

1

aM./db'.

U B S iSf-B
van Alraere

^

Postbus 200
1300 AE

□ Inj. rB5-1
□ rlj
□ alCcen
G

3 APR 193'i

1004661
•\i
oo advKï
ei r-we.Lliöüders
is'srifii ÏOOT:

Bankrekening AMRO 44.00,61,350 Almere
Giro van de bank 327S0

ALMERE

uw brief van/kenmerk

ons kenmerk

onderwerp
Holland Triathlon 1984
te Almere

STICHTING TRIATHLON NEDERLAND
Secretariaat: Postbus 50216
1305 AE Almere
Tel. 03240-19199

toestelnr.

Almere
april 1984

bijlagen
div.

verzonden

Geacht college,
Zoals u reeds bekend is organiseert de Stichting Triathlon Nederland op
18 augustus 1984 het 4e open nederlandse Kampioenschap Triathlon in en
vanuit Almere. Uw bestuur heeft bij diverse gelegenheden in principe alle
bestuurlijke medewerking aan dit evenement toegezegd.
Evenals in het voorgaande jaar zullen de drie disciplines op de navolgende
locaties worden gehouden:
- zwemmen: vanaf het strandje (jachthaven) te Almere-Haven in het Gooimeer
langs de Gooimeerdijk, vice versa, over een afstand van 4 km;
- fietsen: vanaf het strandje (jachthaven) via de dijk richting de Stichtse
Brug naar Ketelhaven, vice versa;
- lopen:
vanaf het Indoorsportcomplex te Almere-Haven naar de Gooimeerdijk,
richting "De Kern", van "De Kern" richting Stichtse Brug en terug
via de dijk naar het Indoorsportcomplex.
Gelet op het feit dat u het beheer over enkele van deze locaties voert,
verzoeken wij u ons toestemming te verlenen om gebruik te mogen maken van
bedoelde locaties en wegen. Gelet op de aard, omvang en internationaal karakter van het evenement verzoeken wij u uw toestemming zodanig te verlenen,
dat het parcours gedurende de duur van het evenement aan de openbare weg is
onttrokken.
Ter informatie maken wij melding van het feit, dat een gelijkluidend verzoek
eveneens aan de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Rijkswaterstaat en
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten en
Zeewolde is gedaan.
Uiteraard zijn wij bereid êén en ander mondeling toe te lichten en in overleg
met u zaken nader uit te werken.

Gelet op de voortgang met betrekking tot de organisatie zien wij uw reactie
zo spoedig mogelijk tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de
Stichting Triathlon Nederland,
namens dezen,
het management team,

J. van Zanten, voorzitter
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ministerie van verkeer en waterst;

ijksdi i-

O ijsselmaerpolders

Ter kennisneming aan:
Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE ALMERE
Stichting Triathlon Nederland
Postbus 50216
1305 AE

ALMERE

uw brief van: apfil 1984

leiystad,

uw Kenmerk:

ons kenmerk: Bcsr 17383

toestelnummer: 2607

biilage(n):

verzonden:

onderwerp:

Holland Triathlon 1984

29 mei 1984

1

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief deel ik u het volgende mede.
Dezerzijds wordt u toestemming verleend voor het gebruikmaken van de
bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in beheer zijnde wegen en
overige gebieden in Flevoland t.b.v. het door u te organiseren vierde
open Nederlandse Kampioenschap Triathlon.
Aan deze toestemming zijn de volgende voorwaarden verbonden:
1. Het gebruik van de wegen en overige gebieden is toegestaan op 18 augustus 1984.
2. U kunt alleen gebruik maken van deze toestemming indien u voor dit kampioenschap ook in het bezit bent van een ontheffing van de desbetreffende bepalingen uit de Algemene Politieverordeningen van de gemeenten
Almere, Dronten en Zeewolde. Tevens dient de Directie Zuiderzeewerken
van Rijkswaterstaat u ontheffing te verlenen ingevolge bepalingen in de
Wegenverkeerswet voor het gebruik van o.a. de randmeerdijken.
De in bovengenoemde ontheffingen opgenomen voorwaarden en de ter zake
gegeven aanwijzingen dienen geheel door u te worden nagekomen.
3. De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (R.IJ.P.) kan op geen enkele
wijze aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen verband houdende met
deze toestemming.
4. Over eventuele afzetting van wegen dient u tijdig contact op te nemen met
de betrokken wegbeheerders. Dit is vanwege de R.IJ.P. de heer
A.J.W. van Duursen tel. nr. (03240)16034. De hiervoor door u te nemen
maatregelen dienen te voldoen aan de door de Rijkspolitie te stellen voorwaarden.

Ri
bankrelatie; amrobank nv leiystad rekening 45,90.72.005
postrekening 869847

postbus 600
8200 AP leiystad
smedinghuis
zuiderwagenplein 2
tel. (03200) 99111
telex 4011S

bereikbaar met de bubirjnen
107, 143, 146, 154 en 157
(halte noorderwagenpiein)

behoort bij

Bcsr 17383, d.d. 29 mei 1984

bladnummer

2

5. Aanwijzingen met betrekking tot het door u te organiseren kampioenschap gegeven door medewerkers van;
a. de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders;
b. de gemeenten Almere, Zeewolde en Dronten;
c. de Gemeentepolitie van Almere en de Rijkspolitie;
d. de Directie Zuiderzeewerken,
dienen stipt te worden opgevolgd.
6. In verband met deze toestemming bent u geen vergoeding verschuldigd.
Wel dient u een waarborgsom van ƒ 1.000,— te betalen; een nota hiervoor is u reeds separaat toegezonden.
Deze waarborgsom zal na de wedstrijd eventueel verminderd met de kosten van de door u of vanwege de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
voor uw rekening uitgevoerde of nog uit te voeren herstelwerkzaamheden,
aan u worden terugbetaald. Indien deze waarborgsom hiervoor niet toereikend is, dient u het meerdere bedrag bij eerste aanbieding van een
desbetreffende nota, direct te voldoen.
Voor het betalen van de vergoeding en van de waarborgsom treft u hierbij een nota aan, welke u per omgaande dient te voldoen.
Ten bewijze dat u instemt met het gestelde in deze brief, dient u het hierbij gevoegde, éénsluidende afschrift van deze brief voor akkoord namens
uw stichting per omgaande terug te zenden naar de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders, Postbus 600, 8200 AP Lelystad.
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GET.
GEK

Ft"
ministerie van verkeer en waterstaat

riikswaterstaat
directie Zuiderzeewerken

/r

f-

Aan de heer J. vap- Zaïffêen
voorzitter van de
Triathlon NederIc itd fi'
Postbus 50216,
1305 AE
ALMERÈ.

uw kenmerk:

lelystad,

uw brief van: april 1984.

ons kenmerk: RFR 4449.

onderwerp:

F leVOlaJld.
verzonden:
4e open Nederlands Kampioenbijlagen;
schap Triathlon.
Ontheffing van het bepaalde in
artikel 24 van de Wegenverkeerswet.

28 juni 1984.

i

Naar aanleiding van het bij uw bovenvermelde brief aan de dienstkring
Flevoland-zuid van mijn directie te Almere gedane verzoek, doe ik u
hierbij toekomen de ontheffing voor de te houden wielerwedstrijd op
18 augustus 1984.
Voor de onderdelen zwemmen en hardlopen is geen toestemming vereist.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
naunens deze,
De hoofdingenieur-directeur,
Ir. M.E.W. Harmat"

verzoeke bi] uw antwoord kenmerk en
datum dezes te vermelden en slechts
één zaak in een brief te behandelen

8200 AA lelystad
gebouw „waterwijzer"
maerlant 1
postbus 18
tel.: (03200) 41911, telex 40244

bereikbaar per bus van de vad vanaf;
amsterdam (amstelstation) lijn 154
amsterdam (station ns-zuid) lijn 157
harderwijk (station ns) lijn 144
kampen (station ns) iijn 143 en
enkhuizen (station ns) lijn 146

£»«RWER»
ministerie van verkeer en waterstaat
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZUIDERZEEWERKEN
28 juni

19 84, kenmerk rfr 4449a.

Ontheffing voor het houden van
wielerwedstrijden

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Beschikkende op het verzoek van de Stichting Triathlon Nederland te
Almere

van
april 19 84,
om ontheffing van het bepaalde in artikel 24, eerste lid, van de Wegenverkeersv\*et
2Spiïiixte<ea>e»3ez?ee)»{KKacKKe4xxflBglta3figMxi(dU(8na»9eixxKie{ksex9telK»x, voor het houden
van een wielerwedstrijd gesssiRdt
op/xaox zaterdag 18 augustus 1984;
ksn
jdfi

MODEL242

Gelet op de Wegenverkeerswet,-«D4]et:«B9liiaAMMxafMx<insKtSid]SXK>«wluntlccstattt^

i.

BESLUIT:

aan j. van Zanten, voorzitter van de Stichting Triathlon Nederland,
postbus 50216, 1305 AE Almere,

hierna genoemd 'houder der ontheffing', alsmede aan de deelnemers van de na te noemen rit, de
gevraagde ontheffing te verlenen tot het houden van onderscheidenlijk deelnemen aan een
wieier- rits««
<XiiyarK
op 18 augustus
1984, op de volgende bij het Rijk in beheer zijnde wegen en
weggedeelten:
Spiekweg, Karekietweg (ged.), Mosselweg, Alikruikweg, Oldebroekerweg,
Ellerweg, Elburgerweg, Oudebosweg, Roggebotweg, Vossemeerdijk en
Ketelhaven.

-3onder de volgende bijzondere en de hieraan gehechte algemene voorwaarden (jcmttiiSAStai.

Bijzondere voorwaarden

De houder der ontheffing licht zo spoedig mogelijk de volgende autoriteiten in;
de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland te Arnhem;
de procureur-generaal, fungerend directeur van politie te Arnhem;
de districtscommandant(en) der Rijkspolitie te Apeldoorn,
de Rijkspolitie te Zeewolde en Dronten,
de gemeentepolitie te Almere
en de burgemeester(s) der gemeente(n) Zeewolde, Dronten en Almere

omtrent de vermoedelijke tijdstippen waarop, het aantal deelnemers waarmede en de wegen langs
welke de bedoelde gemeente(n) zullen (zal) worden gepasseerd.

X). De houder der ontheffing, de deelnemers en de personen, die voor regeling of controle werkzaam zijn, worden door deze ontheffing in generlei opzicht ontheven van hun wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot ongevallen, dan wel In het algemeen van hun aansprakelijkheid ten aanzien van de naleving van enig wettelijk voorschrift.

te
De minister voornoemd.
Namens de Minister,
de hoofdingenieur-directeur
van de Rijkswaterstaat,

Ingevolge de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (AROB) kan bij de Afdeling
rechtspraak van de Raad van ^\i,^HM^ifek?^'§-G^fvenh^e, tegen deze beschikking - als
regel onder betaling van (90-,— aan rechten - beroep worden ingesteld binnen 30 (dertig) dagen na
de dag waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt. Het geschrift, waarbij beroep wordt ingesteld, dient gemotiveerd te zijn en In tweevoud te worden ingediend. Bij het beroepschrift dienen
zo mogelijk deze beschikking of een afschrift daarvan en de overige op de zaak betrekking hebbende
stukken te worden gevoegd.

-4afschrift ter kennisneming aan;
het hoofd van de dienstkring(en) Flevoland-zuid en Flevoland-oost
van de Rijkswaterstaat te Almere en Lelystad;
gasb«gDMt<LgCCQ5>£XKêaXCto>pXc>C»>CSK
de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem;
de procureur-generaal, fungerend directeur van politieJiKWalburgstraat 21, 6811 CD Arnhem;
de distrIctscommandanttHB) der Rijkspolitie ts Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn;

de Rijkspolitie te Zeewolde en Dronten, resp. Flevoplein 9/10, 3891 BA
Zeewolde en postbus 98, 8250 AB Dronten;
de gemeentepolitie te Almere, postbus 1040, 1300 BA Almere;
de burgemeester der gemeenten Zeewolde, Dronten en Almere, resp. Dasselaarweg 122, 3892 LB Zeewolde, postbus 100, 8230 AC Dronten en postbus
200, 1300 AE Almere.

Nr. RFR 4449a.
Aan het College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Almere,
Postbus 200,
1300 AE
ALMERE.
Afschrift ter kennisneming aangeboden.
Lelystad, 28 juni 1984.

Bur£^
gemeente alm-------Adj.secr.
Tierie_
Bos
de_Jon£e_

Het bestuur van de Stichting
Triathlon Nederland,
t.a.v. de heer J. van Zanten,

Bregman
Schaeffer
AB^

Postbus 50216,
1305 AE

ALMERE.
wz_^_
Kunstz.
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Geachte heer.

PL
Naar aanleiding van uw boven aangehaald verzoek verlenen wij u hierbij
vergunning ingevolge het bepaalde in de artikelen E12 en C21, lid 1,
alsmede ontheffing van het bepaalde in artikel C8, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het houden van onderstaande activiteiten tijdens het op 18 augustus 1984 te Almere te organiseren Nederlands Kampioenschap Triathlon.
Zwemwedstrijden vanaf het strand (nabij de jachthaven) te AlmereHaven in het Gooimeer langs de Gooimeerdijk, vice versa.
II. - Wielerwedstrijd vanaf het strand (nabij de jachthaven) via de
Gooimeerdijk richting de Stichtse Brug, vice versa.
- Marathonloop vanaf het Indoorsportcomplex Almere-Haven naar de
Gooimeerdijk richting "De Kern", vervolgens richting Stichtse
Brug en terug via de dijk naar het Indoorsportcomplex.
- Plaatsing van tenten en een camera respectievelijk op het genoemde strand en fietspad.
III. Plaatsing van reclameborden en reclamevlaggen op de door u aangegeven plaatsen.

^
VKR

Politie

I.

Aan de onder I genoemde activiteit zijn de volgende voorschriften verbonden.
1.

2.

Tijdig voor de aanvang van de zwemwedstrijden dienen met de Rijkspolitie te Water te Lelystad (telefoon 03200-60250) en de gemeentepolitie Almere (telefoon 03240-31844) de veiligheidsmaatregelen
doorgenomen te worden.
De houder van de vergunning, de deelnemers, noch de personen, die
voor regeling of controle werkzaam zijn, worden door de vergunning
in enigerlei opzicht ontheven van hun wettelijke aansprakelijkheid
met betrekking tot ongevallen, dan wel in het algemeen van hun aansprakelijkheid ten aanzien van de naleving van enig wettelijk voorschrift.

posladres:
postbus 200
1300 AE almere

bezoekadres
stadhuis
wagenmakerbaan 7

bezoekadres:
directies onderwijs
en welzijn
5p>oordreef 24

bezoekadres:
afdeling burgerzaken
flevostraat 1

telefoon
03240 99911
telex
40431 gmalm nl

bereikbaar met VAD buslijner
amsterdam / bussum ' lelysta
bereikbaar met centraal nedet
Hilversum
zonodia overstaooen od stad^

—
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^
—
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Indoor
—
GAB
DGD

ons kenmerk
11557-AB

3.

4.

5.

datum

no. vervolgblad

11 juli 1984

1

Door de houder van de vergunning, de deelnemers en de personen, die
daarbij voor regeling of controle werkzaam zijn, zullen alle voorschriften moeten worden nagekomen, die in het belang van de openbare orde en veiligheid door de Rijkspolitie te Water en de gemeentepolitie Almere worden gegeven.
De houder van de vergunning dient zich te verzekeren van een voldoend aantal medewerkers, ten einde te bereiken, dat een veilig
verloop van de wedstrijden is gegarandeerd.
De houder van de vergunning is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, ten einde te voorkomen, dat de gemeente
Almere, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.

Aan de onder II genoemde activiteiten zijn de volgende voorschriften
verbonden.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

De ontheffing ten aanzien van de wielerwedstrijden en de marathon
geldt voor de wegen gelegen binnen het gebied van de gemeente
Almere.
Tijdig vdór de aanvang van de wedstrijden dienen met de gemeentepolitie Almere (telefoon 03240-31844) de veiligheidsmaatregelen besproken te worden.
Het publiek dient op een veilige afstand van de door de deelnemers
te lopen/berijden weggedeelten te worden gehouden.
Met de wedstrijden mag eerst een aanvang worden genomen, nadat de
beveiliging van de weggedeelten, waarop de wedstrijden plaatsvinden, door de gemeentepolitie Almere is goedgekeurd.
De bonder van de ontheffing, de deelnemers, noch de personen, die
voor regeling of controle werkzaam zijn, worden door de ontheffing
in enigerlei opzicht ontheven van hun wettelijke aansprakelijkheid
met betrekking tot ongevallen, dan wel in het algemeen van hun aansprakelijkheid ten aanzien van de naleving van enig wettelijk voorschrift.
Door de houder van de ontheffing, de deelnemers en de personen, die
daarbij voor regeling of controle werkzaam zijn, zullen alle voorschriften moeten worden nagekomen, die in het belang van de openbare orde en veiligheid door de gemeentepolitie Almere tijdens de
wedstrijden worden gegeven.
De houder van de ontheffing dient zich te verzekeren van een voldoend aantal medewerkers, ten einde te bereiken, dat een veilig
verloop van de wedstrijden is gegarandeerd.
De in het wielerparcours gelegen bochten dienen te worden beveiligd
met pakken stro.
Onmiddellijk na afloop van de wedstrijden dient de afzetting, alsmede het beveiligingsmateriaal van de parcoursen verwijderd te worden, zodat de desbetreffende wegen voor het verkeer kunnen worden
vrijgegeven.
De houder van de ontheffing is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, ten einde te voorkomen, dat de gemeente
Almere, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de ontheffing schade lijden.
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11557-AB

datum
11 juli 1984

no vervoigblad
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U wordt er op gewezen, dat voor het gebruik van de dijken en de wegen
toestemming verkregen dient te worden van de eigenaren van de grond,
respectievelijk de directie Zuiderzeewerken van Rijkswaterstaat, Maerlant 1 te Lelystad (telefoon 03200-41911) en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Smedinghuis te Lelystad (telefoon 03200-99111).
Voorts wordt u attent gemaakt op het bepaalde in artikel 24, lid 1, van
de Wegenverkeerswet, waarin wordt gesteld, dat het verboden is op een
weg, welke in beheer is bij het Rijk, een wedstrijd met voertuigen te
houden of daaraan deel te nemen. Een ontheffing van dit verbod dient te
worden aangevraagd bij de minister van verkeer en waterstaat, Plesmanweg 1, 2597 JG te Den Haag.
Aan het genoemde onder III zijn ten slotte de volgende voorschriften
verbonden.
a.
b.

c.
d.

e.

Het (voetgangers-)verkeer mag van het geplaatste reclamemateriaal
geen hinder ondervinden.
De hulp- en dienstverlenende instanties mogen door de opstelling
tijdens de uitoefening van hun taak op geen enkele wijze worden gehinderd .
Het reclamemateriaal dient na afloop van de evenementen op
18 augustus 1984 onmiddellijk te worden verwijderd.
De aanwijzingen van de gemeentepolitie Almere en de brandweer
Almere, te geven in het belang van de openbare orde en (verkeers-)
veiligheid, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
De houder van de vergunning is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, ten einde te voorkomen, dat de gemeente
Almere, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.

Voorts wordt u hierbij ingevolge artikel C8, lid 2, en artikel DIO,
lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening ontheffing verleend ten
behoeve van het gebruik van het op bij deze beschikking gaande tekening
aangegeven terrein voor diverse activiteiten en het ten gehore brengen
van muziek, waaronder van 10.00 uur tot 17.00 uur AVRO's TopPop. Aan
deze ontheffingen zijn de volgende voorschriften verbonden.
1.

2.

3.

De aanwijzingen en bevelen, te geven door de politie in het belang
van de openbare orde en veiligheid, dienen stipt en onmiddellijk te
worden opgevolgd.
Het equivalente geluidsniveau (vastgesteld volgens de "Handleiding
meten en rekenen industrielawaai") mag, gemeten ter plaatse van de
gevels van de dichtsbijzijnde gelegen woning, niet meer bedragen
dan 65 dB(A).
De houder van de ontheffingen is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, ten einde te voorkomen, dat de gemeente
Almere, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de ontheffing schade lijden.
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datum
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4.
5.

6.

11 juli 1984

no. vcrvolgblad
3

De hulp- en dienstverlenende instanties dienen te allen tijde toegang tot het terrein te hebben.
Het plaatsen van tribunes, vlaggemasten, en dergelijke dient te geschieden in overleg met de afdeling gemeentewerken van de directie
stadsontwikkeling, volkshuisvesting en gemeentewerken (telefoon
03240-14588).
Het manifestatieterrein dient zo spoedig mogelijk na de evenementen
in de staat, waarin het in gebruik is genomen, te worden teruggebracht .

Hierbij ontvangt u tevens een afschrift van de aan de heer P.G.J. de
Groot, Middenhof 200 te Almere-Haven, verleende ontheffing ingevolge
artikel 38, lid 2, van de Drank- en Horecawet voor het verstrekken van
zwak-alcoholische dranken op het manifestatieterrein tijdens de Holland
Triathlon 1984.
Voor de verleende vergunningen/ontheffingen bent u een bedrag aan leges
verschuldigd van f 39,75. U wordt verzocht dit bedrag te voldoen door
storting of overschrijving op girorekeningnummer 3723087 ten name van de
ontvanger van de gemeente Almere, of bij de NV Nederlandsche Middenstandsbank te Almere, bankrekeningnummer 66.26.60.021, onder vermelding
van documentnummer 290132.
Hoogachtend
burgemeester en wethouders van Almere,
namens dezen.

NB.
Op grond van het bepaalde in de artikelen 7, lid 2, en 13 van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan tegen vorenstaande
beschikking binnen 30 dagen na datum van verzending ervan een - gemotiveerd - bezwaarschrift ingediend worden. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200,
1300 AE Almere.
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P. Soieksma

Betreft: Holland Triathlon Almere 198'f.
Geachte heer van de Berg,
Hierbij bevestigen wij het persoonlijk onderhoud d.d. 8 augustus jl. waarin
het volgende werd overeengekomen;
- EM Lichttechniek B.V. stelt tijdelijk een lichtinstallatie ter beschikking
bestaande uit 'f lichtmasten en 8 schijnwerpers.
- Voor door ons te leveren en aan te brengen voorzieningen t.b.v. mastfunderingen etc. zal een vergoeding worden gevraagd van ƒ 1.250,=
ekskl. BTW. Deze voorzieningen kunnen eventueel, tijdens volgende
manifestaties ter plaatse, opnieuw voor verlichting worden gebruikt.
- Door U zal het beschikbaar gestelde materiaalpakket met een waarde van
ca. ƒ 2^.000,= ekskl. BTW, tot het moment van demontage worden verzekerd.
Onder voorbehoud zal deze demontage op 2^ augustus plaatsvinden.
Wij hopen u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd en verblijven,

Met vrienc

Ing. P.'^Spieksma.

198^.

lA/Z.
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Afd. Dienst Sportzaken
T.a.v. de heer M. Boelijn
Postbus 200
1300 AE ALMERE
ref.

Onze ref. KWO/ic/1269U
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X
CULEMBORG, 12 januari 1984
COSTERWEG 12

Geachte heer Boelijn,
Naar aanleiding van ons gesprek op dinsdag, 13 december 1983, met u en de
heer Van Renen, met betrekking tot de Triathlon Open Nederlandse
Kampioenschappen, te houden op 18 augustus 1984 te Almere, kunnen wij u
voorlopig het navolgende mededelen.
Wang Nederland zal wederom een computersysteem ter beschikking stellen,
met een registratieprogramma voor het bijhouden van de tijden en
resultaten, alsmede de benodigde mensen op 17 en 18 augustus 1984.
Ook zal Wang Nederland dit jaar zorgen dat een leverancier van
kopieersystemen het totale kopieerwerk gaat verzorgen, alsmede de
distributie naar de perskamer en het publiek op het terrein van het
sportcomplex.
Voor wat betreft het registratieprogramma zullen de volgende aanpassingen
en/of wijzigingen worden aangebracht:
1.
2.
3.
4.
5.

^

Het registreren van de tijden van pitstops tussen de
verschillende onderdelen.
Het registreren van tussentijden bij de onderdelen fietsen en
lopen.
Het opnemen van de geregistreerde tijden van pitstops in het
totaalklassement.
Het opnemen van de geregistreerde tijden van pitstops in de
overzichten per onderdeel, per klasse.
Wanneer een deelnemer ook in 1983 in Almere heeft deelgenomen,
zullen in zijn/haar record de tijden van het vorige jaar worden
aangegeven.

.. ./2

2

Met betrekking tot eventuele andere vormen van sponsoring, alsmede
het verzorgen van een electronisch scorebord en de koppeling van het
computersysteem naar de televisiecamera's van de AVRO, delen wij u
mede dat de onderhandelingen nog gaande zijn. Wij zullen u hierover
op zo kort mogelijke termijn uitsluitsel geven.
In het vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven
wij,

met vrier^elijke
groeten,
:nd
WANG Nedêrland
E.Vï -,
iér

10.39
40431 gtnaLrri nL
''deze telex werd via een v^ang tekstverwerkend systeem verzonden''
Vl/^
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gemeente aLmere

t. a. v ,

dhr. van renen
sport en recreatie

van

wang nederLand bv
karen van vtimmeren

betr.

triathlon

datum

7 juni

'84

1984

geachte heer van renen,

O«ffie«n(0 AJnert

7

CMtr. «M./d*.
□ 8 & W-A
□ 8 4 W-C
□ itinf. tMd
□ tag. rud
□
□ <Mom
X

'■ 006CC07
om aóvhs
voor:
1.
2.
3.

n.a.v. ons telefonisch onderhoud van gisteren,
hiermede het navolgende:

bevestigen wij

u

1. het triathIon-programma zal, in verband met de door te voeren
wijzigingen en aanvullingen augustus 1934 gereed zijn.
met ingang van deze zal het programma ook beschikbaar zijn voor
een aantal, in overleg overeen te komen, mini - en/of halve
triathlons.

2. wang nederland zal zorgdragen voor een verbinding tussen het
computersysteem en een tv-camera van avro's sportpanorama op 18
augustus 1984.

3. tevens zal wang nederLand de kontakten leggen met een firma,
die de gehele copy-service tijdens de open ned. kampioenschappen
triathlon 1984 zal verzorgen.

4. zoals reeds aan u medegedeeld, is een electronisch scorebord,
in de vorm die voor genoemd evenement gewenst zou zijn, niet
voorhanden of op huurbasis te vervaardigen.
wij zullen echter op korte termijn nogtnaals kontakt opnemen met
de fa. anatec in naarden om een mogelijk alternatief te bespreken.

in de hoop u hiermede in voldoende mate te hebben geiiif orrneerd,
met vriendelijke groeten,
karen van vlimmeren
marketing communications
40431 gmalm nl
47579 wang nl

1 47579+
11.35
47579 wang nL
40431 gmaLm nL

aan directie wang nederLand
afschrift aan mw v. vLimrneren
hr inooLenbeL
hr V. angeLen
aLrriere 29 juni

1984

met betrekking tot het registratiesysteem betreffende de
hoLLand triathlon is meerdere keren tevergeefs getracht met u
tot een afspraak te komen, wij zijn hierover zeer ontstem^,
mede gelet op de vakantieperiode dreigt de tijd. wij verwachten
dan ook dat binnen 5 dagen door u contact wordt opgenomen voor
het maken van een definitieve afspraak.
hoogachtend,
namens holland triathlon almere,
h. van renen+++

40431 gmalm nl
47579 wang nl
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Holland Triathlon Almere 1984.

1 3 JULI 1984

Zeer geachte heer,

PA__
SVG

Op 18 augustus 1984 organiseert de Stichting Triathlon Nederland in
nauwe samenwerking met het gemeentebestuur van Almere een voor Nederland
uniek sportevenement. Gevolgd door het medium televisie zullen naar
schatting 400 all-round atleten uit binnen- en buitenland deelnemen aan
het Open Nederlands Kampioenschap Triathlon. Deze Holland Triathlon
wordt gehouden over de klassieke afstanden, te weten: 3,8 km zwemmen,
180 km fietsen, 42,195 km hardlopen (de marathon).

PL
ICW
VKR_____
Brandw.
Politie_

In uw land wordt ook jaarlijks een Triathlon gehouden. Tevens zal naar
verwachting binnen afzienbare tijd een internationale Triathlonfederatie RIJP
worden opgericht, waarvoor ook uw land is uitgenodigd om daarin deel te
nemen. Naar aanleiding van het vorenstaande, heb ik de eer u uit te
nodigen deze unieke Triathlongebeurtenis in Almere bij te wonen.
Verwacht wordt dat de wedstrijd een tijdsbeslag heeft van 07.00 uur tot
22.00 uur en als volgt zal verlopen:
- startschot door burgemeester H. Lammers voor het zwemmen om 07.00 uur;
eerste finisher om ^ 07.50 uur;
finish zwemmen is start fietsen;
eerste finisher fietsen om ^ 13.00 uur bij het Indoorsportcomplex te
Almere-Haven;
finish fietsen is start lopen;
eerste finisher wordt ca. 15.45 uur verwacht.
Voor u, evenals een aantal andere genodigden, zijn op deze dag de
volgende voorzieningen getroffen:
- een afgesloten en beveiligde tribune;
- een specifiek ingerichte en volledig afgesloten en bewaakte VIP—room;
- een geheel verzorgd koud buffet, inclusief drankjes.
Verder zijn er - in samenwerking met de politie van Almere — bijzondere
veiligheidsmaatregelen getroffen.

postadres
postbus 200
1300 AE almere

bezoekadres
siadhuis
wagcnmakerbaan 7

bczoekadreb
directies onderv-ijs
en welzijn
spoordreef 24

bezoekadres
afdeling burgerzaken
flevostraat 1

telefoon
03240 99911
telex
40431 gmalmnl

bereikbaar met VAD buslijn^
amsterdam bussum / lelyst
bereikbaar met centiaal ned«
Hilversum

-•

^AH
Indoor
Sporthal
GAB
DGD

ons kenmerk
11756-VKR

datum
13 juli 1984

Met het oog op zowel organisatorische als veiligheidsaspecten, treft u
bijgevoegd een kaart met antwoordenvelop aan, met het verzoek deze zo
spoedig mogelijk ingevuld aan mij te retourneren.
Ik hoop u op 18 augustus as. in Almere te kunnen begroeten.

Hoogachtend,

1758Q

no. vervolgblad
1

Verzendlijst 2.
De ambassadeur van het Koninkrijk Noorwegen,
Prinsessegracht 6-a,
2514 AN

's-GRAVENHAGE.

De ambassadeur van het Koninkrijk Zweden,
Neuhuyskade 40,
2596 XL

's-GRAVENHAGE.

De ambassadeur van het Koninkrijk Denemarken,
Koninginnegracht 30,
2514 AB

's-GRAVENHAGE.

De ambassadeur van het Groot
Hertogdom Luxemburg,
Zeestraat 84,
2518 AD

's-GRAVENHAGE.

De ambassadeur van de Zwitserse Bondsstaat,
Lange Voorhout 42,
2514 EE

's-GRAVENHAGE.

De ambassadeur van de Republiek Oostenrijk,
Van Alkemadelaan 342,
2597 AS

's-GRAVENHAGE.

De ambassadeur van de Franse Republiek,
Smidsplein 1,
2514 BT
1770Q

's-GRAVENHAGE.
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Zeer geachte heer,
Op 18 augustus 1984 organiseert de Stichting Triathlon Nederland in
nauwe samenwerking met het gemeentebestuur van Almere een voor Nederland
^
uniek sportevenement. Gevolgd door het medium televisie zullen naar
schatting 400 all-round atleten uit binnen- en buitenland deelnemen aan \rKR
het Open Nederlands Kampioenschap Triathlon. Deze Holland Triathlon
wordt gehouden over de klassieke afstanden, te weten: 3,8 km zwemmen,
180 km fietsen, 42,195 km hardlopen (de marathon).
Politie
Aangezien ook uw land is vertegenwoordigd bij dit sportevenement, heb ik ^arktmr^
de eer u uit te nodigen deze unieke Triathlongebeurtenis in Almere bij
Rjjp
Sch^hfdl
Verwacht wordt dat de wedstrijd een tijdsbeslag heeft van 07.00 uur tot insg.
22.00 uur en als volgt zal verlopen:
- startschot door burgemeester H. Lammers voor het zwemmen om 07.00 uur
eerste finisher om + 07.50 uur;
- finish zwemmen is start fietsen;
eerste finisher fietsen om + 13.00 uur bij het Indoorsportcomplex te £22IiD2i
Almere-Haven;
GAB_
- finish fietsen is start lopen;
eerste finisher wordt ca. 15.45 uur verwacht.
Voor u, evenals een aantal andere genodigden, zijn op deze dag de
volgende voorzieningen getroffen:
- een afgesloten en beveiligde tribune;
- een specifiek ingerichte en volledig afgesloten en bewaakte VIP-room;
- een geheel verzorgd koud buffet, inclusief drankjes.
Verder zijn er - in samenwerking met de politie van Almere - bijzondere
veiligheidsmaatregelen getroffen.

postadres
postbus 20(t
1300 AE almere

bezoekadres
stadhuis
wagenmakerbaan 7

bezoekadres
directies ondemijs
en welzijn
5poordtce(24

bezoekadres
afdeling burgerzaken
(levost.aal 1

telefoon
03240 99911
Iele.
40431 gmalmnl

bereikbaar rri^ VAD buslijr
amsterdam / bussum lely;
^reikbaar mei centraal nee
hilversum

ons kenmerk
11756-VKR

datum
13 juli 1984

Met het oog op zowel organisatorische als veiligheidsaspecten, treft u
bijgevoegd een kaart met antwoordenvelop aan, met het verzoek deze zo
spoedig mogelijk ingevuld aan mij te retourneren.
Ik hoop u op 18 augustus as. in Almere te kunnen begroeten.

Hoogachtend,

1758Q

no. vervolgblad
1

Verzendlijst 1.
De ambassadeur van de Verenigde
Staten van Amerika,
Lange Voorhout 102,
2514 EJ

's-GRAVENHAGE.

De ambassadeur van Ierland,
Dr. Kuyperstraat 9,
2514 BA

's-GRAVENHAGE.

De ambassadeur van de
Bondrepubliek Duitsland,
Groot Hertoginnelaan 18-20,
2517 EG

's-GRAVENHAGE.

De ambassadeur van de Tsjechoslowaakse
Socialistische Republiek,
Parkweg 1,
2585 JG

's-GRAVENHAGE.

De ambassadeur van het Koninkrijk België,
Adries Bickerweg 1-c,
2517 JP

's-GRAVENHAGE.

De ambassadeur van Canada,
Sophialaan 7,
2514 JP

's-GRAVENHAGE.

De ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk
van Groot Brittanië en Noord-Ierland.
Lange Voorhout 10,
2514 ED

's-GRAVENHAGE.
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Zeer geachte heer,

PA

SVG
Op 18 augustus 1984 organiseert de Stichting Triathlon Nederland in
nauwe samenwerking met het gemeentebestuur van Almere een voor Nederland PL
uniek sportevenement. Gevolgd door het medium televisie zullen naar
schatting 400 all-round atleten uit binnen- en buitenland deelnemen aan
het Open Nederlands Kampioenschap Triathlon. Deze Holland Triathlon
VKR
wordt gehouden over de klassieke afstanden, te weten: 3,8 km zwemmen,
180 km fietsen, 42,195 km hardlopen (de marathon).
Politie
Gaarne nodig ik u hierbij uit om deze unieke sportgebeurtenis in Almere
uii
Marktmr.
DIJ te wonen.
RIJP
Verwacht wordt dat de wedstrijd een tijdsbeslag heeft van 07.00 uur tot
22.00 uur en als volgt zal verlopen:
—
- startschot door burgemeester H. Lammers voor het zwemmen om 07.00 uurjlnsp.
eerste finisher om + 07.50 uur;
~
- finish zwemmen is start fietsen;
eerste finisher fietsen om
13.00 uur bij het Indoorsportcomplex te Indoor
Almere-Haven;
- finish fietsen is start lopen;
§P£II.l}2i
eerste finisher wordt ca. 15.45 uur verwacht.
Gab
Voor u, evenals een aantal andere genodigden, zijn voor deze dag de
59P
volgende voorzieningen getroffen;
- een afgesloten en beveiligde tribune;
- een specifiek ingerichte en volledig afgesloten en bewaakte VIP-room;
- een geheel verzorgd koud buffet, inclusief drankjes.
Verder zijn er - in samenwerking met de politie van Almere - bijzondere
veiligheidsmaatregelen getroffen.

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

bezoekadres
stadfiuis
wagenmakcrbaan 7

bezoekadres:
directies ondervinjs
en welzijn
spoordreef 24

bezoekadres
afdeling burgerzaken
flevostraal 1

telefoon
03240-99911
telox
4(^31 qmalmn!

bereikbaar met VAD buslijnamsterdam bussum ' lelys
bereikbaar met centraal ned
hilversum
7onod»a ovcrstaoDon oo sta

ons kenmerk
11757-VKR

datum

no. vervolgblad

13 juli 1984

Met het oog op zowel organisatorische als veiligheidsaspecten, treft u
bijgevoegd een kaart met antwoordenvelop aan, met het verzoek deze zo
spoedig mogelijk ingevuld aan mij te retourneren. Nadere gegevens zullen
u dan zo spoedig mogelijk worden toegezonden.
Ik hoop u op 18 augustus as. in Almere te mogen begroeten.

Hoogachtend,
burgemeester van Almere,

1752Q

1

's-GRAVENHAGE. 24 juli 1984
ANDRIES BICKERWEG
AMBASSADE
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Mijnheer de Burgemeester,

Uw vriendelijke brief (11756-VKHJ dd. 15
juli 1984, is goed in mijn bezit gekomen.
Tot mijn spijt is het mij niet mogelijk
15 augustus naar Almere te komen, omdat ik al
eerder had toegezegd die dag te Deventer de Geert
Grote Herdenking bij te wonen.
Ik wens de Triathlon niettemin alle
sukses toe.

Met bijzondere hoogachting,

F. BAEKEXMDT
Ambassadeur.

B &W-A
Aan de Heer H. Lammers
Burgemeester van Almere

voorgesteld besluit:
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ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT

Den Haag, 3. August 1984

van Alkemadelaan 5^2
2597 AS Den Haag
Zl. 2478-A/84

3 AÜO. m

Sehr geehrter Herr Bürgermeisller'?

?r'Cr;
1 'S.poiriza.Uevx

Die österreichische Botschaft dankt
hastens für Ihr Schreiben, Zl. 11756-VKR, vom
13. Juli 1984 mit der Einladung, dem Holland
Triathlon in Almere am 18. August 1984 beizuwohnen.
Leider wird es wegen dienstlicher
Verpflichtungen nicht möglich sein, Ihrer
freundlichen Einladung Folge zu leisten und
einen Vertreter der österreichischen Botschaft nach Almere zu entsenden.
Mit dem besten Wünschen für einen
erfolgreichen Verlauf des Holland Triathlon 1984
und dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung.

<fUh/U\/3
(Dr. Hans Brunmayr)
Ministre-Conseiller

Herrn Bürgermeister
H. Lammers
Almere

f

*,
ROYAL NORWEGIAN EMBASSY
PRINSESSEGRACHT 6 A
2514 AN THE HAGUE

The Hague,

16 July 1984

H,
Lammers,
Burgomaster,
Gemeente Almere,
Postbus 200,
1300 AE Almere.

Dear Mr,

Burgomaster,

Tharik: you very much for the kind invitation to the
Norwegian Ambassador to be present at the Open Nederlands
Kampionschap Triathlon in Almere 1984 on the 18th of August,
I regret that, because of the summer holidays,

it v/ill

not be possible for the Embassy to be represented on th^
occasion.

Yours faithfully.

on' fiamoe]
Chargé d'Af frites a.i.

burgemeester van Almere

Almere is a young, very fast growing town with plenty of space
and numerous possibilities, also and particularly for pursuing
the Triathlon sport. In just a few years Almere has proved so.

I am sure and certain the fourth Holland Triathlon, which will
be held tomorrow, will show this again.

I am convinced that Almere is also an excellent place for the
first European Triathlon championships.
If these could be organized in Almere in 1985, this would be
appreciated very much by the local authorities.

I give you a cordial welcome in AlmereI

The mayor.

Almere, August 17th, 1984

bezoekadres; wagenmakerbaan 7 almere-stad tel. 03240-99202
postbus 200.1300 AE almere
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Geacht bestuur,

PA
SVG

De Holland Triathlon 1984 ligt weer achter ons. We kunnen terugzien op
een zeer geslaagde dag. Dit is mede te danken aan uw medewerking en belangeloze inzet.

PL

VKR
Dat wij u hiervoor erkentelijk zijn, behoeft geen betoog. Wij waarderen
het zeer dat u zich voor deze manifestatie hebt willen inzetten.

Brandv^
Pol it ie

Wij zullen het zeer op prijs stellen, als u bij de volgende Triathlon
weer uw medewerking wilt verlenen.

Marktmr^
RyP

U nogmaals dankend.

Sch^hfd^_
hoogachtend,

Insp^

burgemeester en wet^

s van Alm^e,

^AH
Indoor

de secretaris,

Sporthal
GAB_
DGD

postadres
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1300 AE almere
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wagenmakerbaan 7

bezoekadres
directies ondcr\\aj&
en welzijn
spoordreef 24

bezoekadres
afdeling burgerzaken
flevostraai 1

telefoon
03240 99911
telex
40431 qmalmnl

bereikbaar met VAD busliinen vani
amsierdam bussum lelvstad \k
bereikbaar met centraal nederlano
Hilversum

Kynologenclub Pampus, p/a mevrouw W. Westland, Kornwierde 192, 1353 KV ALMERE.
Zwemvereniging de Aalscholver, Postbus 129, 1300 AC ALMERE.
Motorvereniging Almere, Blekerstraat 85, 1315 AC ALMERE.
Duikvereniging AGA Divers, Postbus 198, 1300 NA ALMERE.
Surfvereniging Almere Centraal, p/a M. van de Elsken, Naardenstraat 4,
1324 SP ALMERE.
Reddingsbrigade Naarden, IJsselmeerweg 2, 1411 AA MAARDEN.
Reddingsbrigade Almere, p/a de heer M.J. Twigt, Rietmeent 76, 1357 CJ ALMERE.
Reddingsbrigade Huizen, Energieweg 1, 1271 EC HUIZEN.
Reddingsbrigade Haarlem, p/a de heer D. ter Haak, Pr. Bernardstraat 2,
2181 RK HILLEGOM.
Reddingsbrigade Harderwijk, Postbus 44, 3840 AL HARDERWIJK.
Atletiekvereniging AVA'8l, Enschedepad 39, 1324 GB ALMERE.
Werkgroep Sportieve Recreatie, p/a mevrouw T. Maas, Hofmark 285,
1355 HX ALMERE.
Rode Kruis Almere, p/a de heer B. Fonhof, Olstgracht 28, 1324 EB ALMERE.
EHBO-vereniging Almere-Stad, p/a de heer C.J. Koehorst, Earlingensingel 30,
1324 CA ALMERE.
EHBO-vereniging Almere-Haven, p/a mevrouw G.A. Bommer-Hilberts, Klipgriend 48,
1356 GD ALMERE.
Stichting Sportgeneeskunde, Apollolaan 174, 1077 BH AMSTERDAM.
Rode Kruis Verbindingen, p/a de heer D. Hamann, Baronie 18, 4147 ET ASPEREN.
VW Almere, Spoordreef 20, 1315 GP ALMERE.

hur.
gemeente almeré-'^^i^Ad j . f.r£r .
T^erie
Bos
Commissaris
Commissaris
Commissaris
Commissaris

van
van
van
van

politie
politie
politie
politie

te
te
te
te

Kaarden, Postbus 5055, 1410 AB KAARDEN.
Hilversum, Postbus 167, 1200 AD HILVERSUM.
Laren, Postbus 250, 1250 AG LAREN.
Huizen, Postbus 5, 1270 AA HUIZEN.
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Collega,

Agenda
PO
PA__

Voor de medewerking die in de vorm van bijstand van uw politiekorps jl.
zaterdag bij de Holland Triathlon 1984 in mijn gemeente werd verleend,
zeg ik u hartelijk dank.

Pi.

De inzet van uw medewerkers van de politie heeft ertoe bijgedragen, dat
deze manifistatie tot een succes is geworden.

VKR__^___

Ik zal het zeer op prijs stellen, als u mijn dank ook aan betrokkenen
wilt overbrengen.

SVG
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Marktrar^
RIJP
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Geacht college.

SVG
De Holland Triathlon 1984 is zaterdag jl. voor onze gemeente zeer sue esPL__
vol verlopen.
Dit is mede te danken aan de medewerking die u aan de doortocht van Se
atleten door uw gemeente heeft willen verlenen'
Onze erkentelijkheid hiervoor willen wij u langs deze weg nog eens kenbaar maken.

MZW
VKR

J

Brandw.__
Politie_
Marktmr^

Met collegiale groet,

RIJP
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Geacht college,
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Df. Holland Triathlon 1 984 i!i zatsrdag jl. voor onze gemeents zeer succesvol verlopen.

PL
mv

Dit is mede te danken aan de medewerking die u aan de doortocht van de
atleten door uw gemeente heeft willen verlenen'

VKR__^__

Onze erkentelijkheid hiervoor willen wij u lanjs cle/e weg nog eens kenbaar maksn.

PoH t ie_

Brandv'.

Marktmr^
Met collegiale groet,
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Geacht bestuur,
De manifestatie van de Holland Triathlon 1984 is zaterdag jl. zeer
succesvol verlopen!
Wij spreken onze grote waardering uit voor de wijze, waarop u dit
gebeuren hebt georganiseerd en het verloop daarvan.
Wij hopen dat u op deze succesvolle weg mag voortgaan en weer met
groot enthousiasme wilt beginnen aan de organisatie van de Triathlon
1985.
Voor onze gemeente is dit gebeuren van niet te onderschatten betekenis I U kunt, voor zover dat in onsverniogen ligt, weer op onze medewerking rekenen.
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Geachte heer,

PA__
SVG

De Holland Triathlon 1984 is zaterdag jl. voor onze gemeente zeer
succesvol verlopen.

PL__
MZW

Dit is mede te danken aan de medewerking die uw directie heeft verleend.
Graag willen wij onze erkentelijkheid hiervoor nog eens aan u ksnbaar
maken.
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—
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Met hoogachting,
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burgemeester en wethouders v.^^n Almere,
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Geachte heer Harmsen,
De Holland Triathlon 1984 is zaterdag jl. voor onzt- gemeente zeer
succesvol verlopen.
Dit is mede te danken aan de medewerking die uw directie heeft verleend.
Graag willen wij onze erkentelijkheid hiervoor nog eens aan v kr-nbc.ar
maken.

SVG
PL__
MZW
VKR
Brandv^
Pol^tie
Marktmr^_

Met hoogachting,

RIJP
burgemeester en wethouders van Almere,

Sch.hfd^_
Insg^
CTAH

de secretaris,

Indoor
Sporthal
GAB
DGD
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Bos_
De commissaris van gemeentepolitie Almere, Postbus 1040, 1300 BA ALMERE.
De commandant van de brandweer Almere, Randstad 22-111, 1316 BW ALMERE.
De commandant van de Rijkspolitie te water, Oostvaardersdijk 31/bl,
8244 PB LELYSTAD-HAVEN.
De commandant van de Rijkspolitie, district Apeldoorn, Verkeersgroep,
Sleutelbloemstraat 55, 7322 AH APELDOORN.
De directeur van de Politieverbindingsdienst, PoAbus^^j «372Ö AJ
BILTHOVEN.
1 ^\i- '
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Mijnheer,
De manifestatie van de Holland Triathlon 1984 is zaterdag il. zeer suc1
,
cesvol verlopen.
Wij spreken onze grote waardering uit voor de wijze, waarop u en uw me•
•
•
•
dewerkers zich voor deze manifestatie hebben ingezet. Door een goede
aanpak is het een manifestatie van allure geworden, waar we trots op
kunnen zijn.
Gaarne zullen wij zien dat u uw mensen die aan deze gebeurtenis hebben
meegewerkt, onze dank wilt overbrengen.

VKR
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. .
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Hoogachtend,

CVAH

burgemeester en wethpyders van Almere,
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03240 99911
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bereikbaar niet VAD bushlnen van»
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Triathlon 1984.
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15472-bni
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onderwerp

5 september 1984
verzonden

Geachte dames en heren.
Als ik niet een familiefeestje had, was ik zeker in uw midden.
Laat ik u dan nu langs deze weg laten weten dat het gemeentebestuur uw
inspanningen bijzonder op prijs heeft gesteld èn stelt. Let op de fijne
nuance.
Tot bij de Europese Kampioenschappen.'
Met vriendelijke groet,
de burgegieester van Almere,
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1300 AE almere
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bereikbaar met VAD buslijnen vanuit:
amsterdam / bussum / lelystad / weesp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
Hilversum
zonodig overstappen op stadsdienst almere.
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Onderwerp: Besteding provinciale subsidies,

Aan burgemeester en
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(betr. brief d.d.
steller: j. Nieuwenhuizen
toestel:
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Voorgesteld besluit:
(voor evt. toelichting binnenblad gebruiken)
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De raad via de cie financiën voorstellen de desbetreffende inkomsten en uitgaven aan de begroting 198A
toe te voegen.

medeparaaf :
/iA.

paraaf hoofd/diir^etëur:
wethouders:
IV
bijlagen:

secretaris:
B&W-A datum

Afdoening: college/collegelid
Bespreken
IV

Akkoord
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IV

Conform voorgesteld besluit;

B&W-B datum: Jl juli 1984.

Agendanr.: iv-1

Omschrijving: Nota d.d, 20 juli 1984 van de centrale afdeling FE over besteding provinciale subsidies, alsmede de 127e wijziging van de begroting voor het dienstjaar 1984,

Besluit;
De gemeenteraad, via de commissie financiën c.a., voorstellen de desbetreffende
inkomsten en uitgaven aan de begroting 1984 toe te voegen.

Alg014

,

Vt.rvolybliiil Nr.:

I •

Toelichting op vor'stcl aan buiyeinccsler en wethouders

Op 3 rnei jl. heeft overleg met het Ministerie van BiZa plaatsgevonden inzake de besteding van de provinciale subsidies.
Middels het Flevo-overleg heeft u kennis genomen van de
resultaten. In het kort zijn de resultaten als volgt'
1 . Vergoeding onderhoudskosten wegen.
BiZa kan zich met het standpunt van de gemeenten verenigen,
en zal bij Verkeer & Waterstaat bewerkstelligen dat voor de
polder de Wet uitkering wegen analoog wordt toegepast.
Voor 198A is er ƒ 600.000,— nodig. Omdat het niet zeker is
of Verkeer & Waterstaat de middelen ook beschikbaar stelt,
is hiervoor binnen het totale budget 50%, of wel ƒ 300.000,—
gereserveerd.
2. De voorgestelde besteding door de gemeenten was afgestemd
op een beschikbaar budget van ƒ 2,1 min. Thans blijkt dit
bedrag met ƒ AOO.000,— te kunnen worden verhoogd. Een bedrag van ƒ 200.000,— is aangewend voor het provinciaal
bureau. Het restant is gereserveerd (zie punt 1).
3. Voor regionale subsidies is geraamd ƒ 705.000,—, vermeerderd met ƒ 67.000,— voor uitvoering Afvalstoffenwet
Flevoland. Totaal derhalve ƒ 772.000,—.
A. Voor plaatselijke subsidies beschikbaar ƒ 1.116.000,—.
Op basis van de voorgestelde verdeling is voor Almere
30/110 X ƒ 1.116.000,— = ƒ 304.350,— beschikbaar.
5. Op basis van de ingediende prioriteiten wordt 80% van
dit bedrag toegekend, of wel ca. ƒ 2AO.OOO,—.
Op 27 maart heeft uw college voor de besteding van de provinciale subsidies de prioriteiten vastgesteld (zie bijgevoegde stukken). Hoewel nog geen formele toekenning door
het Ministerie van BiZa heeft plaatsgevonden, stel ik u voor,
voor zover nodig, nadere invulling hieraan te geven.
Gelet op het toegekende bedrag ad ƒ 2A0.000,— kan t/m punt 6
van de prioriteitenlijst invulling geschieden. Dit betekent
een totaal bedrag van ƒ 222.000,—.

Budgettaire consequenties en te volgen procedures.
1. Promotie Flevoland (folder in de Engelse taal).
Beschikbaar gesteld ƒ 50.000,—. Voor de hieraan verbonden
uitgaven dient nog krediet te worden gevoteerd.
©Triathlon 1984.
Beschikbaar gesteld ƒ 25.000,—. Deze post is reeds
geraamd bij 92e wijziging.
3. Inrichting zwembad Almere Stad.
Krediet ad ƒ 35.000,— is reeds beschikbaar gesteld.
In 1984 zijn geen lasten geraamd^ Voor 1985 geeft dit
een budgettair voordeel van f6-oso..p

Alg-016

V'crvülgblad Nr.:
Toelichting rp voorstel aan buigcmeesler en wethouders

A. Inrichting buurthuis V.'aterv.'ijk.
Beschikbaar gesteld ƒ 12.500,--.
Budgettaire ruimte voor 1984
Idem voor 1985
~
5. Afvalstoffen aktieplan.
Beschikbaar gesteld ƒ 80.000,—.
De uitgaven zijn reeds in de begroting opgenomen. Budgettaire ruimte 1984 ƒ 80.000,—.
5. Voorbereiding hoofdvestiging bibliotheek.
Beschikbaar gesteld ƒ 20.000,—.
De kosten zijn in de begroting 1984 begrepen. Budgettaire
ruimte 1984 ƒ 20.000, —.
10C''-) . cwi. 112.^
Ik stel u voor de ontstane ruimteVtoe te voegen aan de post
onvoorzien middels een begrotingswijziging. Alsdan kan
tevens het krediet worden geraamd t.b.v. het vervaardigen
van de folder "Promotie Flevoland".

Tot slot.
De door de directies en centrale afdelingen aangevraagde
middelen voor besteding in het kader van de provinciale
subsidie
overtroffen vele malen het uiteindelijk beschikbaar gestelde bedrag. Met het oog op de thans ontstane
ruimte is het mogelijk dat voor zover nodig hier en daar,
voor incidentele zaken, nog wat gaten gedicht kunnen worden.
Hiervoor zullen u afzonderlijke voorstellen worden gedaan.
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Besluit:
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Conform onfwerp-voorstef'"'^
8£n do Gsm. rasd voorleggen.
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B&W-A
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Aan burgemeester en
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{betr. brief d.d.

van

)

Voorgesteld besluit:
(voor evt. toelichting binnenblad gebruiken)
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centr. afd./dir.
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B&W-A datum

Akkoord
I

IV

Conform voorgesteld besluit:
B&W-B datum: 21 augustus 1984
Omschrijving:

Agendanr.:

III-7

Holland Triathlon 1984.

Besluit;
a. Het college constateert dat de Holland Triathlon 1984 die zaterdag 18 augustus jl,
is gehouden, een succes is geworden.
b. De gemeentebesturen van Dronten en Zeevjolde dienen voor hun medewerking te
worden bedankt.
c c. Ook dient een bedankbrief je te worden verzonden aan de hoofdingenieur-directeur
van Zuiderzeewerken.
£ü
w
-Q d. Aan het bestuur van de Stichting Triathlon Nederland dient eveneens een briefje
I
te worden geschreven, waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat B & W zeer
I
ingenomen zijn met de wijze, waarop hij een en ander heeft georganiseerd.
5
S e. Tenslotte dienen burgemeesters van gemeenten die agenten van politie hebben
~
beschikbaar gesteld, eveneens te worden b=;dankt.
f. Overigens stemt het college ermee in dat er voor de 750 vrijwilligers die aan de
organisatie van de Triathlon hebber, deelgenomen, op een eenvoudige, passende,
wijze dank wordt gebracht. Wethouder Tierie wordt gemachtigd dit uit te voeren.
Alg-014

VERWIJZINGSBLAD

/

Zie voor correspondentie betreffende
Gratificatie i.v.m. Triatlon van ƒ 100,- aan
D.Becht, Driehuis,D, Berg.D.v.d., Renen,H,- Jansen,M, in

dossier

IZ-017

-2.08.972
Gratificaties 1984 T/M
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