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Beheersovereenkomst 

De gemeente Bloemendaal, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd 
door de burgemeester, handelende ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van 15 juli 
1993, hierna te noemen: 
de gemeente 

en 

de Stichting Vrienden van het Hertenkamp, gevestigd te Bloemendaal, ten deze krachtens haar 
statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer ir. J. Montauban van Swijndregt, 
hierna te noemen: 
de Stichting; 

overwegende dat, 

de gemeente eigenaresse is van de gronden bekend staande als het Bloemendaalse Bos, 
waarop zich onder meer de hertenkamp bevindt, gelegen tussen de Mollaan, Lage Duin en 
Daalseweg, Zomerzorgerlaan en Brederodelaan; 
dat de gemeente de hertenkamp wil behouden, maar de volledige kosten hiervan niet wenst 
te dragen; 
dat de gemeente in verband hiermede onderzocht heeft in hoeverre het mogelijk is op 
langere termijn vrijwilligers te betrekken bij de verzorging van de levende have en het 
dagelijks onderhoud van de hertenkamp; 
dat de Stichting bereid is het beheer van de levende have, alsmede het dagelijks onderhoud 
van de hertenkamp op zich te nemen, mits de gemeente bij zal dragen in de hiermede 
gemoeide exploitatiekosten, en de hertenkamp niet zonder meer zal sluiten in het geval de 
Stichting zijn bemoeienis met de hertenkamp beëindigt; 
partijen hierover overeenstemming hebben bereikt; 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

de gemeente geeft om niet in beheer aan de Stichting, die dit aanvaardt, de in de kamp aanwezige 
levende have, aan partijen bekend, en het gebruik van de hertenkamp 

1.1. De overeenkomst gaat in op 1 januari 1997 en eindigt na 2 jaar, op 31 december 1998. 

1.2. Indien een der partijen niet uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van de onder 1.1. 
genoemde periode deze overeenkomst opzegt, wordt deze geacht stilzwijgend, onder 
dezelfde voorwaarden en bedingen, voor onbepaalde tijd te zijn verlengd en kan door ieder 
der partijen met een opzegtermijn van een half jaar tegen het einde van het kalenderjaar 
worden opgezegd. 

1.3. De overeenkomst is van de zijde van de gemeente te allen tijde, zonder enige opzegtermijn, 
terstond opzegbaar, indien: 
- de Stichting surseance van betaling wordt verleend; 
- de Stichting komt te verkeren in staat van faillissement; 
- de statuten van de Stichting worden gewijzigd zonder voorafgaande goedkeuring van de 
gemeenteraad; 
- de Stichting zonder voorafgaande goedkeuring van burgemeester en wethouders fuseert 
met een andere rechtspersoon; 
- het bestuur van de Stichting besluit tot ontbinding. 
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2. De overeenkomst is voorts, naast de aan de gemeente toekomende wettelijke rechten bij 
wanprestatie, zonder nadere opzeggingstermijn terstond opzegbaar bij wanprestatie, waarbij 
de Stichting door middel van voorafgaande ingebrekestelling een redelijke termijn is gegund 
alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 

3. De Stichting beheert de levende have, hetgeen betekent het dagelijks verzorgen en het in 
stand houden van een representatief assortiment; de Stichting heeft de vrijheid dit nader te 
bepalen met inachtname van het voor het terrein geldend maximum. 
Ook de medische verzorging behoort tot de verantwoordelijkheid van de Stichting. 

4. Voorts zal de Stichting het dagelijks onderhoud verrichten van de hertenkamp dat het ten 
behoeve van de levende have in gebruik heeft, te weten: 
- het onderhoud van het aanwezige grasveld en de dierenonderkomens, 
- het klein onderhoud aan het gebouwtje, 
- het dagelijks uitscheppen van de kolkjes. 
De Stichting dient ervoor zorg te dragen dat de doorvoer van water via de waterpartij 
onbelemmerd kan plaatsvinden door het open houden van de instroom- en uitstroom-
opening in de vijver. 

5. Het noodzakelijke onderhoud van het hekwerk en het bomenbestand is voor rekening van de 
gemeente, evenals het groot onderhoud van het gebouwtje en van de op het terrein 
aanwezige waterpartij. 
De met het gebruik gemoeide energiekosten -waaronder begrepen de kosten van de 
pompinstallatie aan de Zomerzorgerlaan- komen eveneens voor rekening van de gemeente, 
evenals de onderhoudskosten van de pomp. 

6. De gemeente zal voorts de Stichting voor de uitoefening van haar verplichtingen, waar 
mogelijk faciliteiten ter beschikking stellen tegen vergoeding van de kostprijs. 

7. De Stichting is bevoegd het zich naast de hertenkamp bevindende gemeentegebouwtje aan 
de kant van de Lage Duin en Daalseweg te gebruiken, e.e.a. in onderling overleg met de 
sectie Groenvoorziening van de bestuursdienst van de gemeente Bloemendaal. 

8. Vertegenwoordigers van de gemeente hebben te allen tijde vrije toegang tot de hertenkamp. 

9. De Stichting zal zich inspannen voor het verkrijgen van donaties en giften ter bekostiging 
van de realisatie van haar verplichtingen op grond van deze overeenkomst. Zij zal zoveel 
mogelijk gebruik maken van vrijwilligers. 

10. De gemeente zal jaarlijks aan de Stichting een subsidie verlenen voor de verzorging van de 
levende have, de medische hulp, onderhoud van de onderkomens, het gebouwtje, de 
grasmat en de personeelskosten. De Stichting neemt het gestelde in de subsidieverordening 
van de gemeente Bloemendaal in acht. 
De hoogte van de door de gemeente te verstrekken subsidie zal zij afstemmen op een 
kostendekkende exploitatie van de Hertenkamp door de Stichting, zulks ter beoordeling van 
de gemeente. 

Aldus overeen gekomen en in tweevoud ondertekend te Overveen op .&Z.T../2 - /<?<?& 

de Stichting, / / ff de ge 


