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Turnen, trampolinespringen, dansen en freerunning 
allemaal in één gebouw. Gymworld, het nieuwe 
sportgezicht van Zoetermeer. Een markant 

gebouw dat de entree van de Stad vormt. Op een 
groene locatie met goede bereikbaarheid komt 
een nieuwe eye-catcher die samen met 
een landschappelijk ontwerp dynamiek 
geeft aan zijn omgeving en de 
identiteit van Zoetermeer een 
nieuwe impuls geeft. 

In deze 
bijlage vindt u alle belangrijke 
uitgangspunten omtrent Gymworld. Bestaande 
situatie, programma, visie, ontwerp en afsluitend impressies van de 
toekomstige beeldverwachting komen allen aan bod. 



Locatie 

De locatie voor Gymworld is gesitueerd aan 
de westzijde van Zoetermeer en is een goed 
bereikbaar kavel in een groene omgeving. 

Het kavel wordt gekenmerkt door zijn aansluiting 
aan Podiumcafe De Boerderij, restaurant Eten & Zo 
en de groene ecologische zone van Zoetermeer. 
Het is momenteel een grote open plek, die  

fungeert als een vrachtwagenparkeerplaats en 
is omsloten door enerzijds de Amerikaweg en 
anderzijds door dichte begroeiing van het talud 
van de Randstadrail. De omgeving is zeer geschikt 
voor een nieuwe poortfunctie. Hoewel het dicht 
grenst aan twee woonwijken is het hiervan 
afgescheiden door twee verhoogde gebieden met 

veel groen. Het vormt door de insluiting met lange 
rijen bomen ruimtelijk een gebied op zichzelf. 
Het langgerekte kavel is vanuit meerdere posities 
goed zichtbaar en leent zich uitstekend voor een 
programma van deze omvang en functie. 
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Huidige situatie 

Met station Voorweg op loopafstand en de 
aangrenzende Amerikaweg (als toegangsweg 
vanuit Leidschendam-Voorburg/ Den Haag) 
en Meerzichtlaan is de bereikbaarheid van het 
gebied zeer goed. Het aanliggende spoor van de 
RanstadRail vormt een directe verbinding met Den 
Haag. De andere kant op verbindt de RandstadRail 

de verder gelegen wijken van Zoetermeer vrij 
direct met de locatie. 
Op locaal niveau vormt de onderdoorgang onder 
het spoor de belangrijkste verbinding tussen de 
wijken Buytenwegh en Meerzicht. 
Een ander belangrijk aspect aan de locatie is 
dat deze plek zich vanuit Den Haag neerzet 

als de entree van Zoetermeer. Wie over de 
Leidschendamseweg of met de Randstadrail aan 
komt rijden, komt vanuit een gebied met land- en 
tuinbouw op dit punt de stad binnen. Hier opent 
de stad zich voor zijn bezoekers. Het is dan ook 
een uitermate geschikte locatie voor een iconisch 
gebouw dat de entree van Zoetermeer markeert. 
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Programma 

buitenruimte 	ontvangen 	gymsport 	faciliteiten 

Parkeren 

Fietsparkeren 

Kiss & Ride 

Zitjes /Terras 

Freerunning 

Entree 

Info 

Verenigingsshop 

Bar/Lounge 

Horeca / Keuken 

Kleedruimten 

Turnen en krachttraining 

Trampolinespringen 

Ritmische gymnastiek 

Dansen 

Berging 

Fysio 

Bestuurskamer 

Werkkamer 

Instructie / Vergaderen 

•1  

8 



9 

, Fietsparkeren 
0 Entree 

verenig-
ingsshop 

20 	1/‘ Info/ 
beheer 

20 

•' 
t• t  

• 

55
,  

• 
• 

Vlekkenplan 
ss, 

1 
1 1 	

1 S  

Bar/lounge/ 
zitjes 
150 

" **. 

 

Turnen en Krachttraining 
1472 

-S 

------------------ 



ang 

De loca -ee 	h zeer goede 
bereikbaarheid. Het kavel zelf is op drie 
manieren te bereiken. 
Voetgangers komen vooral vanaf halte 
Voorweg Hoog/Laag. Vanaf daar loopt 
er een voetgangerszone naar het kavel 
toe. Vanuit de wijk Buytenwegh is 
het kavel via een tunneltje onder de 
Amerikaweg door te bereiken. Uit de wijk 
Meerzicht gaat men onder de rails van de 
RandstadRail door. 

Vanuit de omliggende woonwijken 
lopen brede fietspaden langs het kavel. 
De directe toegang naar de 
parkeergelegenheid van Gymworld 
loopt via de weg langs het spoor. 	

____ 

De route voor bezoekers met de 
auto gaat veelal via de rotonde naar 
het kavel. Deze rotonde is voor 
het autoverkeer het belangrijkste 
samenkomstpunt. 
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- zalen koppelbaar; 
- ca. 80 parkeerplaatsen; 
- voorzieningen en ontsluiting 

zalen in gemeenschappelijk 
middengebied; 

- compact volume. 

Voor de functionele indeling van het gebouw zijn 
verschillende massastudies uitgevoerd. Er zijn 
enkele randvoorwaarden die erg van belang zijn 
voor de complexiteit van het vraagstuk. 
Ten eerste is de omvang van het kavel beperkt in 
relatie tot de grote afmetingen van de vereiste 
zaaldelen. Hierdoor is stapeling van functies 
zeer gewenst. Ten tweede is interactie binnen 
het gebouw tussen de verschillende gebruikers 

een belangrijk uitgangspunt. 
De te beoefenen sporten zijn de 
verbindende factor in het geheel. 
Zichtrelaties en mogelijkheden tot 
(nieuwe) samenwerkingsverbanden dienen 
middels het gebouw gestimuleerd te worden. 



Massastudie 

r- 	 1 
uitgangspunt compact & alzijdig 

Het stapelen van functies voorziet onder 
andere in minder grondgebruik en het 
beperken van geveloppervlak. Compactheid 

en het zo optimaal mogelijk benutten van ruimte 
biedt zodoende meer mogelijkheden in relatie tot 
de verschijningsvorm en afwerking. Vanwege de 
enorme afmetingen van de benodigde zaaldelen 
zit de flexibiliteit vooral in het facilitaire deel van 
het programma. Een heldere, overzichtelijke  

opzet van het gebouw en het zoveel mogelijk 
beperken van verkeersruimte biedt functionaliteit 
en creatieve mogelijkheden. Een alzijdig karakter 
geeft het gebouw een unieke uitstraling in alle 
richtingen. Middels uitgetrokken zalen/ volumes 
ten opzichte van elkaar kan dit karakter versterkt 
worden. Aandachtspunt binnen een alzijdige 
karakter is de herkenbaarheid en positionering van 
de hoofdentree die duidelijk afleesbaar moet zijn. 

De positionering van de zaaldelen kan een grote 
rol spelen in de zichtbaarheid en herkenbaarheid 
van het gebouw. De trampolinezaal vereist 
namelijk minimaal 11 meter vrije hoogte en zal 
zodoende vrij nadrukkelijk aanwezig zijn. Door 
deze aan de kant van de rotonde te positioneren 
wordt dit automatisch een herkenningspunt en 
vormt zich zodoende een nieuwe entreepoort van 
Zoetermeer. Door de kleinere zaaldelen (dansen en 
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concept mogelijkheid alzijdigheid 

trampolinespringen) aan de voorkant van het kavel 
te positioneren, komt het centrale middengedeelte 
en dus ook de entree wat meer richting de 
Meerzichtlaan te liggen en is hiermee qua positie 
al gemakkelijker zichtbaar en bereikbaar. De 
trainingsfunctie die het gebouw straks gaat 
vervullen kan ter uitdrukking komen in de 
verschijningsvorm van de massa. Een ongepolijste, 
ruwe diamant die stukje bij beetje verfijnd wordt 

als een metafoor voor de trainingsfaciliteit. De vele 
hoeken, vlakken en facetten die symbool staan 
voor de verscheidenheid aan individuen, sporten 
en ambitieniveau's. De expressieve vormentaal 
leent zich uitstekend voor de iconische uitstraling 
die deze plek kan gebruiken. Met een krachtig 
gebaar kan deze locatie vanuit het niets een impul 
geven aan deze westelijke entreekant van de stad. 
Het bouwwerk moet niet een op zichzelf staand 

object worden, maar het moet zich ontplooien 
vanuit het landschap. De invulling van het terrein is 
daarom een belangrijk aspect en dient gelijktijdig 
met het gebouw ontwikkeld te worden. Landschap 
en gebouw zijn geen losse componenten, maar is 
een communicerend en elkaar versterkend geheel. 
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Iconisch, geintegreerd in het landschap, alzijdig, 
verbindend, het zijn enkele begrippen die ook 

bij andere projecten ten grondslag hebben 
gelegen aan het uiteindelijke resultaat. Waar 

ligt de nadruk op? Wat voor relatie heeft 
het met het functionele programma? 

De gebruikte termen kunnen 
weliswaar vaker zijn gebruikt, 

de invulling en toepassing is 
altijd uniek. Om een beeld 

te kunnen scheppen bij een 
bepaald verwachtingspatroon 
zijn referenties binnen een bepaalde 
uitgangspunt heel behulpzaam. Het 
ambitieniveau voor Gymworld ligt hoog, het 
moet niet alleen uitermate functioneel zijn voor 
de gebruikers, het moet tevens inspelen op 
eventuele veranderingen en verschillende soorten 
gebruikers, sporten en niveau's verbinden. De 
gebruikelijke sporthal schiet hierin te kort. 
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Ontwerpstappen 

át 

De afmetingen van de zaaldelen, en met 
name die van de turnhal, zijn in verhouding 
tot het beschikbare kavel vrij groot. Om 

het afneembare kavel toch zo minimaal mogelijk 
te houden en ook de mogelijkheid voor een 
ontwikkeling op het stuk grond ernaast als 
mogelijkheid mee te nemen, wordt het parkeren 
onder het gebouw geschoven. In de meest ideale, 
functionele indeling, grenzen alle zaaldelen aan  

de algemene ruimte. Vanuit hier zijn dan alle zalen 
bereikbaar en zichtbaar, hetgeen de interactie en 
sociale controle ten goede komt. De 2 kleinere 
zalen (dansen en trampolinespringen) zijn qua 
opzet vrij vierkant, de turnzaal daarentegen heeft 
een afmeting van 32x44 meter. Om zoveel mogelijk 
algemene ruimten aan deze zaal te laten grenzen, 
(kleedruimten, fysio, EHBO, juryruimte, e.d.) en 
om zoveel mogelijk zicht in de zaal te verkrijgen, 

dient de zaal overdwars gesitueerd te worden. 
Op die manier ontstaat de meest functioneel 
en compact denkbare indeling. Hiermee is er 
alleen geen ruimte meer voor een duidelijk 
entreegebied en eigenlijk is het gebouw 4 meter 
te breed ten opzichte van het kavel. Omdat het 
maken van een overstek (incidenteel) wel mogelijk 
is, kunnen beide knelpunten middels een vrij 
simpele "beweging" opgelost worden. Hierbij 
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behoud de parkeerlaag zijn positie en krijgt de 
rest van het programma een kleine draaiing. 
Hierdoor onstaan zowel aan de voor- als aan de 
achterzijde duidelijke entreegebieden en kan de 
turnzaal dwars gepositioneerd blijven. De draaiing 
zorgt ervoor dat het gebouw als het ware naar 
de Meerzichtlaan toe draait en zich een soort 
van opensteld. Door nu de hoekpunten van de 
parkeerlaag naar beneden te duwen, onstaan aan 

beide zijden integraal toegankelijke hellingbanen 
die toegang geven tot het gebouw. Omdat beide 
entreegebieden aansluiten op de algemene ruimte 
ontstaat er eigenlijk een passage door het gebouw, 
een overdekte route die wellicht zijn oorsprong 
al ergens in het vernieuwde buitenterrein heeft. 
Door het entreegbied te integreren in het terrein 
onstaat er een uitdagend overgangsgebied die 
voor verschillende doeleinden gebruikt zou 

kunnen worden. Het is niet zomaar een gebouw 
op een kavel, het is een sportcentrum op een hele 
grote sokkel waarbij de grens tussen gebouw en 
omgeving vervaagd. Het uitnodigen tot sporten 
en het sporten zelf kan namelijk veel eerder 
plaatsvinden dan alleen in een sportzaal. Op deze 
manier is het een sportfunctie met een heel breed 
en groots opgezet draagvlak, zowel sportief als 
maatschappelijk. 
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Ontwerpstappen 
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Los van het feit hoe het gebouw reageert op zijn 
directe omgeving dient het tevens een echte 
poortfunctie te gaan vervullen. Door het dusdanig 
positioneren van de zaaldelen ontstaat er al vrij 
snel een basisvolume die vanwege zijn afmetingen 
goed zichtbaar zal zijn. Met de trampolinezaal op 
de kop van het gebouw, vanuit de rotonde gezien, 
toont het gebouw zich direct aan de bezoekers 
van Zoetermeer. Door op strategische plekken de 

gevel naar buiten, en omhoog te trekken ontstaan 
facetten in de gevel. Middels deze manier kan 
op vrij eenvoudige wijze een eerste aanzet tot 
een alzijdig volume worden gedaan. De wijze en 
positie waar aan de gevel getrokken moet worden 
kan een programmatische of daglichttechnische 
beweegreden hebben. Op die manier ontstaat 
in hoofdlijnen een iconische, doch functionele 
bouwmassa. Hierna kunnen extra punten in de 

gevel worden aangewezen om zodoende een 
meer uitgesproken vormentaal te verkrijgen. Deze 
unieke sportfaciliteit kenmerkt zich dan door 
verschillende factoren (gecombineerde functies, 
afmetingen, uitstraling, poortfunctie) hetgeen het 
gebouw nog unieker in zijn soort maakt. 
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principe (langs)doorsnede 

De interactie tussen de 
verschillende zalen, gebruikers, 
sporters, verenigingen en het 
binnen- en buitenleven staat 
centraal in dit concept. De 
raakvlakken, het hart van het 
gebouw, is hierin cruciaal en 
brengt alles samen. 



Logistiek 

Het gemeenschappelijke middendeel vormt 
het hart van het gebouw en de spil tussen 
alle sportzalen. Hier komt men binnen 
en vanuit hier worden de kleedkamers 
ontsloten die direct toegang geven tot 
de zaaldelen. Alle onderdelen die direct 
betrekking hebben op de sportzalen dienen 
hieraan gekoppeld te zijn. De EHBO ruimte, 
fysiotherapie en juryruimte zullen net als de 
kleedruimten aan de turnhal grenzen. De 
trampoline- en danszaal zullen beide hun 
eigen kleedruimten en een gecombineerde 
berging krijgen, deze zalen zijn eventueel 
koppelbaar. De hoofdentree en alle primaire 
sportgerelateerde voorzieningen zijn op deze 
manier op een verdieping aanwezig. Dit zorgt 
voor een overzichtelijke en zeer functionele 
indeling. Door deze overzichtelijke opzet is het 
vrij eenvoudig om, indien gewenst, delen van 
het gebouw af te sluiten of juist slechts enkele 
delen open te stellen. Dit geldt niet alleen voor 
de sportzalen en bijbehorende ruimten, ook 
de kantine en vergaderruimten pasen binnen 
deze functionele en flexibele opzet. 
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Logistiek 

De gelaagdheid van het gebouw geeft het 
zijn functionele en flexibele kracht. De begane 
grond voorziet in alle facilitaire functies 
als parkeren, fietsenstalling en expeditie. 
De le verdieping herbergt alle primaire 
sportgerelateerde functie zoals de sportzalen 
en de kleedruimten. De 2e verdieping 
is de thuishaven van alle secundaire 
sportgerelateerde functies zoals de kantine, 
tribunes, instructieruimte en vergaderzalen. 
Ook voor deze verdieping geldt dat de 
vergaderzalen, de instructieruimte en/of de 
kantine in principe los van elkaar gebruikt 
kunnen worden. Deze hoge mate van 
flexibiliteit binnen het gebouw biedt vele 
mogelijkheden. 

Vanuit de kantine is toegang tot 2 tribunes 
en zicht op alle zaaldelen. Dit middelpunt 
van het gebouw biedt tevens toegang tot de 
vergaderruimten en instructieruimte van deze 
sportaccommodatie. 

De compacte, functionele en flexibele opzet 
gecombineerd met de gewenste uitstraling 
en impact op zijn omgeving maken deze 
accommodatie uniek. 
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De wijze waarop een eerste aanzet wordt gedaan 
tot facetvorming dient zoveel mogelijk gebaseerd 
te zijn op functionele uitgangspunten. Zij het 
om daglicht binnen te krijgen of juist te weren, 
uitzicht te hebben op de omgeving, eventueel 
extra zitplekken in een zaal te genereren of 
omdat droog binnenkomen middels een afdak 
prettig is. Door zorgvuldig gekozen posities te 
manipuleren, ontstaat direct een zeer sterk en 
abstract lijnenspel hetgeen het grote volume 

breekt en een uitdagende vormentaal tot gevolg 
heeft. Materialisatie en schaduwerking kan dit 
lijnenspel zelfs nog versterken, wanneer er ook 
nog extra punten in de gevel worden gekozen om 
het gebouw vorm te geven (door de komst van 
een externe trap bijvoorbeeld) ontstaat een 
spectaculair volume dat symbool staat 
voor de te huisvesten sporten. 



Landschapsontwerp 

Gymworld ligt op een belangrijke plek 
in de 'Leisure-Stad' Zoetermeer. Niet 
alleen is het gelegen op de westkop 

van de stad waar dagelijks via de Amerikaweg 
en Randstadrail vele bezoekers, recreanten en 
bewoners langskomen, het is onderdeel van één 
van de aandachtsgebieden voor de ontwikkeling 
Zoetermeer als Leisure stad: De 'Kopzijde 
Westgebied'. Hier bevindt zich een grote cluster  

aan functies gekenmerkt door toeristische, 
stedelijke en recreatieve trekkers, zoals Snowworld, 
Ayers Rock en Bowlings- en recreatiecentrum 
Westerpark. Het maakt hier ook onderdeel 
uit van het zogenaamde 'Leisure-lint', die het 
brede aanbod aan sport, verblijf en activiteiten 
die van west naar oost door de stad aanwezig 
zijn, aan elkaar bindt. Tevens is het gelegen in 
Poort Haaglandsche bos, een van de poorten 

die onderdeel uitmaken van de ontwikkeling 
Haaglandsche Bos en de ontwikkelingen rond 
de 'Groene Hoepel'. Kortom, de locatie van 
Gymworld vormt een belangrijke entree tot, en 
presentatie van de stad, en vormt de schakel tussen 
verschillende ontwikkelingen. 
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Projectgebied verbinden Representatieve zones 

Ruimtes versterken 
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Vaste rand, losse elementen 

Principes 
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Boulevard zichtbaar (leisure-lint) Groen verbinden 

11.10.1. 

P 

Principes 

A. Parkeren per gebied 	 B. Gezamenlijk parkeren (uitwisselbaar) 
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Landschapsontwerp 

Optie: los parkeren 
+ afgeschermd parkeren, beter controleerbaar 
+ volledig rondrijden over boulevard (beide zijden 

ontsloten) 
- moeilijk uitwisselbaar parkeren 
- minder parkeren 
- meer entrees 
- entrees bebouwing binnen bouwvlek oplossen 
- gemixt gebruik boulevard 
- sportfuncties en groen aan zijkant boulevard 

Optie: geschakeld parkeren 
+ uitwisselbaar parkeren 
+ meer parkeren 
+ boulevard voor voetgangers, enkel hulp/ 

nooddiensten oplossen 
+ gemixt sportfuncties en groen mogelijk op 

boulevard 
+ entrees bebouwing kunnen op de boulevard 

landen (meer ruimte pakken), betere presentatie/ 
aanleiding freerunnen 

- minder goed controleerbaar 
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Plattegrond BG 



Referenties 

De parkeervoorziening is samen met de 
fietsenstalling geintegreerd in het gebouw. 
Zij zijn grotendeels het fundament 

waarop de sporthallen staan. Door het gebouw 
op te tillen past het programma in zijn meest 
compacte vorm op het kavel en wordt de grond 
tevens dubbel gebruikt. Er is nu geen extra 
grondafname nodig om de parkeervoorziening 
onder te brengen. De fietsenstalling en de ingang  

van het parkeren zijn bewust met enige afstand 
van elkaar gepositioneerd om zodoende een 
verkeersveilige situatie te creëren, er zijn geen 
kruisende verkeerstromen tussen snel en langzaam 
verkeer hetgeen de veiligheid ten goede komt. 
Om het entreegebied zo optimaal mogelijk te 
benutten en te verlevendigen worden elementen 
toegepast die voor verschillende doeleinden 
gebruikt kunnen worden. Deze elementen kunnen 

als zitelement dienst doen, maar kunnen tevens 
voor allerlei buitenactiveiten gebruikt worden. 
Op die manier past het buitenterrein zich op 
verschillende manieren perfect aan bij het gebouw. 
Het stimuleert beweging, kan op verschillende 
manieren gebruikt worden en geeft een impuls 
aan zijn omgeving. 
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Referenties 

A Ile sportgerelateerde voorzieningen als 
kleed- & wasruimten, lockers, EHBO ruimte, 
fysiotherapie en juryruimte zijn direct aan de 

sportzalen gekoppeld. Alle zaaldelen hebben eigen 
voorzieningen, zijn apart te betreden en indien 
nodig dus ook apart afsluitbaar. De functionele 
opzet van het gebouw biedt vele mogelijkheden 
qua af te sluiten of open te stellen gebouwdelen. 
Afhankelijk van het gebruik of de gebruikers  

zijn vele varianten denkbaar. Om in te spelen op 
mogelijke veranderingen in de toekomst is met de 
afmetingen van de zalen ook rekening gehouden 
hoe deze eventueel kunnen worden omgezet 
naar reguliere sportzalen. Zodoende is het 
gebouw niet alleen flexibel in gebruik maar ook 
toekomstgericht, wat deze dan ook mogen zijn. De 
turnzaal kan gelijktijdig door twee verenigingen 
gebruikt worden en voorziet zelfs in heren en 

dames kleed- en wasruimten per veneniging. De 
gangzone die tussen de kleedruimten en turnhal 
gepositioneerd is biedt vanuit de centrale hal 
en vanuit alle kleedruimten toegang tot de zaal. 
Aangrenzend aan alle kleedruimten binnen deze 
accommodatie zijn lockers aanwezig voor het veilig 
opbergen van persoonlijke spullen. 
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Referenties 

De algemene faciliteiten zijn gepositioneerd 
op de tweede verdieping. De centraal 
geplaatste kantine en bar bieden zicht op 

alle zaaldelen. De open structuur voorziet in een 
grote mate van flexibiliteit en beperkt tevens de 
hoeveelheid gangzone, hetgeen de brutto-netto 
verhouding (compactheid) van het gebouw ten 
goede komt. Vanuit de kantine is toegang tot twee 
tribunedelen, een voor de turnhal en een voor  

de tra mpolinehal. Aan de achterzijde van de bar 
en de keuken zijn twee kleine vergaderruimten 
opgenomen, hierachter liggen de grotere werk- en 
bestuurskamers. Dit gedeelte van het gebouw is 
afsluitbaar en hierdoor ook seperaat bruikbaar. 
De flexibiliteit is door het gehele gebouw en in 
verschillende schaalniveau's waarneembaar. De 
eerder genoemde gelaagdheid die het gebouw 
typeert is ook in de plattegronden waarneembaar. 

De tweede verdieping is bijvoorbeeld onder te 
verdelen in drie zones, een voorportaal met de 
verticale stijgpunten en sanitaire voorzieningen, 
een middendeel waarin de toegangen tot de 
tribunes en het horica gedeelte is opgenomen 
en het laatste deel waarin de bestuurstechnische 
aspecten inclusief een seperate toegang (tevens 
vluchttrap) zijn opgenomen. 

37 



'apr 

\ . \ 

• 

• 

38 beeld: LIAG architecten en bouwadviseurs 





fietsparkeren parkeren 

turnen 

I 	 I 	 I I 

2 	3 	4 	5 	6 	7 	 9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 

trampoline springen techniek 

kantine 

parkeren 
Jr;78 

sportkooi / freerunning 

dansen 

turnen 

1.2 • &MI   I 	«. 	I 	t 	• `”' 	 t 1 	4 

Doorsneden 

2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10. 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 

40 



Referenties 



`~ 



IL1AG architecten en bouw.  





beeld: LIAG árchitecten en bouwadviseurs 



beeld: LIAG architecten en bouwad 





architecten en bouwadviseurs 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48

