
Bouw van de sporthal

Begonnen als een project van de Mamosa-Cunina stichting
in samenwerking met de belgische steungroep “Ayiti Cheri”

En vanaf october 2022 een project van CICM-Haiti 
nog steeds in samenwerking met Ayiti Cheri



Toekomst van het centrum

Nu CICM de volledige verantwoordelijkheid voor het centrum opneemt zijn er
heel wat nieuwe perspectieven voor de toekomst. Scheut zal zich nu mee
inzetten om financiele middelen te vinden om de werken voltooid te krijgen,
in samenwerking met de Belgische steungroep « Ayiti Cheri ».

In overleg met het Haitiaanse bouwbedrijf heb ik een lijst opgesteld van hetgeen nog te
doen is om de sporhal volledig afgewerkt te krijgen. De nog uit te voeren werken
worden beschreven in de volgorde van de gestelde prioriteiten.



1. Elektriciteitswerken (eerste fase). 

Aanbrengen van al wat onder het beton van de doorgangen
voor de tribunes en in de muren moet komen:

Prijs geschat op 6,500.00 $ (zie totaalprijs elektriciteitswerken in fase 7)

Dingen die dringend te doen zijn vanaf
1 juli 2022



2. Aanbrengen van de balustrade,
waarin later dan borden voor reclame kunnen komen.

Kostprijs: 12,000.00 $

3. Beton gieten op de doorgangen vooraan de tribunes.

Het gaat over een gang van 90 m x 2,5 m  - Kostprijs: 7658.88



4. Bezetting en afwerking van de tribunes en muren

Prijs : 11,808.59 $ (zie het lopende contract).



5. Afwerking van de hangar : 

Bekleding van bovenmuren met golfplaten.
Aanbrengen van vensters, dakgoten, afwatering, enz.
Het nodige materiaal is daarvoor al ter plaatse.

Prijs : 4,350.00 (rest van het contract van 2019)
Men moet er wel de aankoop van vensters (metalen lamellen) aan toevoegen
Voor de zijmuren om een goede luchtdoorstroming te verzekeren.

De werken beschreven onder de punten 1 tot 5 zouden moeten uitgevoerd zijn
vooaleer we de taraflex kunnen aanbrengen, zodat die geen schade kan oplopen
door regeninslag en vervuiling omwille van werken met mortel en cement.



6. Bekleding van de sportvloer met een «Gerflor». Taraflex REC 30 

Aangekocht in de VS dankzij de steun van de Fondation Sogebank. 

Prijs : 32,957.79 $    / gekregen van de fondation Sogebank : 32,759.31 $

Er zullen wel onkosten zijn voor het aanleggen van de taraflex



7. Elektriciteit (fase 2) & verlichting van de hal.

Kostprijs 20,020.00 $ (=6,500.00 – fase 1  + 15,520.00)



8. Aankoop van vollebal installaties.

Om volleybal te kunnen spelen hebben we nog palen, netten, stand voor
scheidsrechter, enz, nodig. We zouden het materiaal willen hebben die ons moet
toelaten op twee terreinen tegelijk te kunnen spelen bij het organiseren van
tornooien.

A acheter aux USA (les prix proviennent du catalogue 2021 de la firme Jaypro)

Pour le Volley-ball Materiel qu'il nous faut pour pouvoir jouer au volley-ball à l'intérieur) 

Qtt marque model detail prix en $

1 Jaypro Featherlite Package (1) Standard PVB-5PKG  3½ (pour le terrain central) 4.295 $ 4,295.00

4 Jaypro volley-ball posts / Deluxe SS-320-R (pour utiliser 2 terrains à la fois) 1.229 $ pair 2,458.00

2 Jaypro volleybal nets : 32’ L x 36” H  / VBN-32     100 $ chaque 200.00

4 Jaypro antennas VBA-80 / 2 x2 176 $ pair 336.00

Total pour Volley-ball 7,289.00





9. Aankoop van basketbalinstallaties.

We zouden twee mobiele basketbalborden willen zodat die kunnen verplaatst worden
wanneer andere sporten aan de orde zijn.

We willen kopen in de VS bij « Institutional Sports Equipement » 
een First Team thunder portable basketball System  - Prijs (voor 2) : 13,998.00 $.



10. Afwerking van de balustrade en aanbrengen van 
borden voor reclame.

Er zijn 27 borden voorzien, die zullen aangeboden worden aan te bepalen prijs.



11. Bouw van dienstlokalen vooraan in de sporthal.

 Publieke toiletten. 
 Twee kleedkamers. 
 Bergplaats (kan als slaapzaal dienen).
 Lokaal voor bar & sportwinkel.

Zie het nieuwe plan getekend door de architect op volgende blz.
Er komt een muur die de doorgang tussen deze lokalen en het speelveld afsluit. 



Plan getekend door de architect

CDEF : Het detonnen dak dat boven op de dienstlokalen komt is een rechthoek die de punten CDEF verbindt en die
dus een oppervlakte heeft van 315 m2 (9 x 35 m). Daarmee kan in de toekomst gedacht worden aan het bouwen
van andere dienstlokalen bovenop deze vloer. Vergaderzaal, kantoor, lokaal voor audio & elektriciteitscentrale,
lokaal voor VIP’s, fitness kamer, logeerkamer , enz.

TERRAIN DE JEU

B

B : Een ijzeren deur die als enige toegangsweg dient om op de speelvelden te
komen (spelers, speelsters en wedstrijdleiders). Langs dezelfde weg kunnen dan
de basketbalinstallaties en ander nodig materiaal, gestockeerd in de bergplaats
(entrepôt), naar het speelveld worden gebracht.

Ik vroeg wel om geen WC’s te voorzien in de kleedkamers



Prijs voor faze 11  - schatting nog niet ontvangen

Muur die doorgang naast de dienstlokalen afsluit
gezien vanuit de zaal



Het is wenselijk van daarna nog te kunnen zorgen voor :

 Aankoop van een génératrice van 16 KW (Bij Valerio Canez SDMO – 11,500.00 $.)
 Geluidsinstallatie. 
 Drie vlaggenmasten.
 Mozaiek met namen van weldoeners.
 Schilderwerken en verdere afwerking.
.



Einde

Met dank

Voor uw aandacht
en steun




