
OYEREENKOMST

De ondergetekenden:

1. de rechtspersoonliil'àeid bezittende stichting §tichtine Exploitatie Beheer

Accommodaties PetÍen, waarvan de zetel is gevestigd te Petten, gemeente Zljpe,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
de heer Jan Hermanus Quak (voorzitter), mewouw Hennie Jacoba Versteeg (secre-

taris) en de heer Cornelis Minne Hessel Boschma (penningmeester),

nader te noemen: SEBAP

en

2. de rechtspersoonlijkheídkntteade vereniging Snortverenigins Petten, waaÍvaÍL

de zetel is gevestigd te Petten, gemeente Zljpe, ten deze rechtsgeldig vertegen-

woordigd door:
de heer Pieter Breed (voorzitter), mevrouw Angelina Turfboer (secretaris) en de

heer Cornelis Minne Hessel Boschma (penningmeester),

naderte noemen: @54!9[9,

leggen tn deze overeenkomst de regeling vast die zij hetrben getroffen voor het ge-

bruik van het gehele sportcomplex met multifunctionele ruimte te Petten, gemeente

Zijpe die deels eigendom is van de verenigrng en deels eigendom is van de gemeente

ZljW, na te hebben overwogen

de gemeente is voornemens de bestaande sportaccommodatie die eigendom is van

de verenigirrg op grond van een door de gemeente aan de vereniging verleend

recht van opstal, aan te passen,

de vereniging en de gemeente een overeenkomst hebben gesloten ter voorziening

in de zakenrechtelijke gevolgen van de door de gemeente verlangde aanpassing,

de gemeente met SEBAP een overeenkomst heeft gesloten uit hooftle waarvan de

sportzaal en de multifunctionele ruimte ter beschikking worden gesteld van SE-

BAP ten einde te worden beheerd overeenkomstig de bepalingen van die overeen-

komst,
SEBAP en de vereniging een regeling willen treffen voor het gebruik van voorzie-
ningen die eigendom zijn van de vereniging ten behoeve van de reaiisering van de

doelstellingen van SEBAP en een regeling voor de vergoeding waarop partlen
over en weer aanspraak kunnen maken uit hoofde van diensten die zJJ ten behoeve

van elkaar leveren

en zijn overeengekomen als volgt:



i.

artikel L.: instemmins sehruik

1. De vereniging stemt eÍïnee in dat SEBAP en openbare diensten, verenigingen,

groepen en stichtingen waaÍmee SEBAP regeling treft voor gebruik van de sport-

zaal darrt wel de multifunctionele ruimte, ook gebruik kunnen maken van voorzie-
ningen die eigendomzijnvan de vereniging, meer in het bijzonder de kantine, toi-
letgelegenheden en kleedkamers, een en ander met inachtneming van de bepalin-

gen van deze overeenkomst.

artikel2": reqeline met betrekkine tot de kantine.

De verenigmg draagÍ in overleg met SEBAP zorg voor openstelling van de kantine

gedurende de dagen en uren dat onder SEBAP ressorterende openbare diensterU

verenigingen, grcepen en stichtingen of anderen met wie SEBAP daartoe een

overeenkomst heeft gesloten, gebruik maken van de sportzaal en/of multifunctio-
nele ruimte. De verplichtrng van de vereniging houdt in dat de verenigtng zorg'
draagt voor de aanwenglreid van een beheerder van de kantine gedurende de peri-

ode van openstelling van de kantine, zo nodig gedurende 7 dagen per week.

De exploitatie van de karÍine is in handen van de vereniging en geschiedt voor
haar rekening en risico. De inkomsten uit de exploitatie van de kantine komen toe

aan de vereniging.
De vereniging draagt er zorg voor dat inrichting en aankleding van de kantine

goed worden onderhouden en in een staat blijven die past bij de functie van de

sportzaa| en rrnrltifunctionele ruimte.

artikel3.: regelins met betrekkins tot 4 kleedkamers en 2 sangen.

De vereniging stenrt in met het gebruik van 4 was- en kleedruimtes en de vuile

voetengang, op de tekening die als bijlage l, aan deze overeenkomst is gehecht,

gearceerd Íumgegeven, ten behoeve van openbare diensteq verenigingeq groepen

en stichtingen die onder SEBAP ressorteren en die gebruik (gaan) maken van de

sportzaaT.

De vereniging stemt daafu$ in dat de 4 stuks was en kleedruimtes met bijbeho-

rende gang gedurende normale schoolurerl waarin volgens het lesrooster bewe-

gingsonderwiis wordt gegeveÍI, primair voor het gymnastiekonderwijs ter be-

schikking staat. SEBAP zal in mei van elk iaar, zolwtg de overeenkomst van

kracht is, voorafgaand aanhet desbetreffende schoo$aar, esn rooster aan de vere-

niging ter beschil<king stellen.

De vereniging verplicht zich voor haar in eigendom zqnde gebouw zorg te dragen

voor een beheersplan conform de "Tfrdelijke regeling legionelle preventie in lei-

dingwater- en de daarurt voortvloeiende maatregelen enlof voorzieningen te tref-
fen.
SEBAP voldoet jaarlijks aan de vereniging voor het gebruik, als bedoeld in het

eerste lid, een vergoeding van f 10.000,-. De vergoedng zaljaarlijks worden ge-

indexeerd aan de hand van het prijsindexcrjfer gezinsconsumptie algemeen.
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artikel4.:
werli;

1. SEBAP trekt een werknemer aan die onder andere de schoonmaakwerkzaamheden

zijn opgedragen ter zake van de spartzaal, de multifunctionele ruimte en alle ruim-

ten die eig"ndo* zijn van de vereniging. De schoonmaakwerkzaamheden zullen

volgens eÀ nader door SEBAP op te stellen schoonmaakprogramma worden uit-

gevoerd.

Z. Aan de in het eerste lid, van deze bepaling bedoelde werknemer ziin ook licht ad-

ministratieve werkzaamheden opgedragen.

3. De vereniging voldoet aan SEBAP een jaarlijkse vergoeding van f 3000,- voor

diensten di" àoor de werknemer als bedoeld in het eerste lid, van deze bepaling

worden geleverd ten bate van de vereniging. De vergoedng zaljaarlijks worden

gerndexeerd aan de hand van het priisindexcijfer gezinsconsumptie algemeen.

artikel5": duurvan de overeenkomst.

1. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van de overeenkomst die SEBAP

met de gemeente heeft gesloten dan wel voor de duur van de overeenkomst van 14

ffi *Tf::.*-;ïï"ïï:,il"1#ff ffiïï§::"ïïi::ï:""ï: jï"ffi "ïr
eigendom zijn van de vereniging, al naar gelang het eerste tijdstip waarop een van

beide overeenkomsten eindigt.
Z. De overeenkomst tussen de gemeente en SEBAP is aangegaan voor onbepaalde

tijd en kan volgens de bepalingen van die overeenkomst worden opgezegd. Een af-

*ót*i6 van deze overeenkomst is als bijlage2, aandeze overeenkomst gehecht.

3. De overeenkomst van 14 maart 1986 tussen de gemeente en de vereniging is aan-

gegaan voor een periode van 25 jaar en kan worden verlengd. Een afschrift van

deze overeenkomst is als bijlage3, aarrdeze overeenkomst gehecht.

4. Deze overeenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd'

artikel6.: slotbePalingen.

1. In geval van onvoornerte omstandigheden die effect hebben op de uitvoering van

dezè overeenkomst en waarin de regeling varrr deze overeenkomst niet voorziet,

treden part{en in overleg ten einde in die omstandigheden te voorzien. Van het in-

treden van deze omstandigheden stellen partijen terstond de gemeente Zijpe in

kennis. Desgewenst zal de gemeente Zqpe aan het overleg deelnemen. De ge-

meente kan ook eigener beweging kenbaar maken aan het overleg te willen deel-

nemen. Partijen nodigen de gemeentezíipe in dat geval daartoe uit.

2. De biilagen bij deze overeenkomst maken deel uit van de overeenkomst.

3. Indien toseo partijen een geschil ontstaat over de uitvoering van deze overeen-

komst, zat de meest gerede partii de gemeente Zljpe wagen in dat geschil te be-

middelen. Indien de gemeente daartoe bereid is, aanvaaÍden beide partien de be-

rniddeling. Leidt de bemiddeling niet tot resultaat of geeft de gemeente Zqpe te

kennen ge"o *ogelijkheid voor bemiddeting te nen, dan kunnen partijen het ge-

schil ter berechting aan de rechter voorleggen.

-3-



4. Wijzigingen van deze ovsreenkomst behoeven de goedkeuring vail de gemeente

Zijpe.

Aldus overeengekomsn en getekend in tweevoud te Petten op

itatie Beheer Accommodaties Petten,

voorzitter.

secretaris.

penningmeester.

penningmeester
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