Vergelijking tennisverenigingen vóór en na privatisering.
Bakel

De Mortel

De Rips

Elsendorp

Milheeze

Gemert

Handel

1986: Bijdrage van €
153.150 uitbreiding banen
1994: Renovatie
sportpark De Sprenk €
98.638
2000: Vervanging banen
voor € 131.596
2000: Raadsbesluit
“privatisering”
uitgezonderd onderhoud
toeleidingsweg,
parkeervoorzieningen
buiten tennispark,
renovatie kunstgrasbanen
en eenmalig het dak.
2008: Verlichtingsmasten
€ 2.700 (klimsafe)
1977: Bijdrage van €
49.915
1982: Uitbreiding gebouw
met € 18.151

2007: Bijdrage van €
216.200 voor 2 banen en
toegangsweg inclusief
benodigde grondaankoop

1977: Bouw
tennispaviljoen en
oefenmuur € 49.915 en
grond € 96.168
1993: Tennisbanen €
96.263
2008: Eenmalige bijdrage
van € 4.250 voor
renovatie toplagen
2013: Eenmalige bijdrage
van € 31.460,- voor
vervanging 2 toplagen en
€ 2.962,- voor herstel
onderlagen.

1990: Zelf aanleg banen
met bijdrage van €
16.000. Geen huur.
1990: Garantstelling €
34.033
1999: vervangen toplaag
door gemeente € 27.680,
raadsbesluit helft huur te
betalen.

1975: Grondinbreng €
38.944
1986: Uitbreiding
sportpark € 38.611
1996: Bijdrage van €
139.864 aanleg banen en
terreininrichting
2007: Eenmalige bijdrage
van € 6.000 aan renovatie
toplagen
2009: Verlichtingsmasten
€ 900 (klimsafe)
2013: Eenmalige bijdrage
van € 45.738,-. voor
vervanging 3 toplagen

2011: Subsidie van €
40.000 en lening van €
40.000

Geen

2006: Gebouw zelf
gerealiseerd
2006: Kwijtschelding
leges (regulier beleid)
2006: Bijdrage van €
10.000 voor toiletgebouw
2007: Borgstelling €
43.000 (maximaal €
125.000), daardoor lagere
rentekosten

1996: Bijdrage van €
40.840 voor aanleg en
onderhoud
tennispaviljoen
1996: Dakbedekking €
29.076
1996: Borgstelling €
22.689

Gemeente

2 banen gemeente, 1
baan derden

1979: Kleedruimte
/kantine € 195.067
1996: Bijdrage € 77.142
voor kantine, kleedkamer
en afkoop groot
onderhoud 10 jaar
1996: Borgstelling €
13.613, daardoor lagere
rentekosten
2008: Eenmalige bijdrage
€ 6.650 vervanging dak
en schadevergoeding
Gemeente

1968: Grondkosten
tennispark € 10.891
1980: Tennisbanen en
grondkosten banen €
90.224
1996: Aanleg 8
kunstgrasbanen
grondwerk € 121.159
2007: Geheel
geprivatiseerd met
financiële bijdrage van €
250.000 voor:
Verplaatsing 4 banen incl.
uitbreiding met 2 banen
en toekomstige
vervanging van overige 4
banen.
1992: Bouw
tennispaviljoen € 62.397
(eigen bijdrage)
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Vóór 2015
Financiering banen

Financiering gebouwen

Eigendom ondergrond
Aantal banen/aantal banen
huur
Huurbedrag
Subsidie
Verzekering banen /
gebouw
OZB - eigenaar /
gebruikersdeel
Groenonderhoud

€ 18.864,00
€ 5.187,75

€ 6.288,00
€ 2.680,50

€ 6.288,00
1.942,50

€ 3.144,00
€ 1.246,50

€ 9.432,00
€ 2.784,00

€ 6.615,75

Geen

€ 6.175,45 (voorlopige
beschikking)
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a: 1 baan zelf gefinancierd en aangelegd op grond derden
b: 1 baan huur gecompenseerd in verband met eigen aanleg

Bakel

De Mortel

De Rips

Elsendorp

Milheeze

Gemert

Handel

Na 2015
1 maal vervanging
gemeente door
afkoopsom (€ 69.878)
Vergoeding hekwerk

1 maal vervanging
gemeente door
afkoopsom (€ 7.300)
Geen

1 maal vervanging
gemeente door
afkoopsom (€ 0)
Geen

1 maal vervanging
gemeente door
afkoopsom (€ 40.701)
Geen

1 maal vervanging
gemeente door
afkoopsom (€ 0)
Geen
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verantwoordelijkheid

Eigen
verantwoordelijkheid

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Eigen
verantwoordelijkheid

Eigen
verantwoordelijkheid
(eigendom vereniging)
2 banen gemeente, 1
baan derden
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verantwoordelijkheid
(erfpacht)
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OZB - eigenaar /
gebruikersdeel
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Groenonderhoud (indien
van toepassing)
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Financiering banen
Extra afspraak bij
privatisering 2-12-2014
Financiering gebouw

Gemeente
Eigendom ondergrond
Aantal banen/aantal banen
huur
Subsidie
Verzekering banen /
gebouw

c: Overweging of gemeente de opstallen meeneemt in verzekering

