Beste Altiuslid,

Wij zijn supertrots dat de komende periode onze kalender bomvol leuke en gezellige
activiteiten staat, zowel nieuwe als de traditionele!
Hieronder de data en de links naar de inschrijvingsformulieren indien dat van
toepassing is.

14 november 2019
Vriendenloterij Belactie
Vandaag wordt je wellicht gebeld om
lid te worden van de Vriendenloterij
door ons belteam. Hiermee steun je
Altius. Ben je al lid, geef dit dan aan.

15 november 2019
Veterinnentoernooi!
Moedig jij onze voetbalmoeders aan? Een gezellige avond in de
kantine en langs het veld! Eerste wedstrijd start om 20.00 uur. Be
There!

16 november 2019
Grote Clubactie!
Uiterste inleverdatum Grote Clubactie boekjes, nog niet
ingeleverd? Zorg dat je dit uiterlijk deze week doet in de
oranje brievenbus bij het wedstrijdsecretariaat.

23 november 2019 vanaf 17.30 uur
FIFA toernooi
Dit is hét FIFA toernooi voor jongeren bij voetbalverenigingen. In
de kantine wordt er een 2 tegen 2 FIFA toernooi op de
Playstation 4 gespeeld, tegelijkertijd wordt er op het veld een
FIFA SKILL GAMES competitie gehouden. De twee beste FIFA
spelers en de twee winnaars van de SKILL GAMES competitie
worden uitgeroepen tot E-sporters van onze club en gaan ons
vertegenwoordigen tijdens de landelijke finale.
Inschrijven kan nog via: https://www.e-talentscup.nl/club/BBCC184
Zie de bijgevoegde flyer voor meer informatie

27 november 2019 vanaf 17.15 uur
Sinterklaasfeest voor de puppies en de O8 en O9
pupillen
Sinterklaas komt met zijn voetbalpieten naar Altius toe!
Zorg dat je op tijd bij de training bent, zodat je ze niet mis
kan lopen.
Zie de bijgevoegde flyer voor meer informatie

30 november 2019
5 points speldag in de kantine bij Altius.
Deelname vanaf circa 16 jaar
Informatie over het programma van deze dag volgt nog, maar
SAVE THE DATE!

1 december 2019
FC Utrecht – RKC Waalwijk 14.30 uur
Een leuke wedstrijd bij FC Utrecht bijwonen tegen gereduceerd
tarief?
Per verkochte ticket ontvangt Altius €1,00
http://www.fcutrecht.nl/altius
Zie flyer voor meer informatie.

15 december 2019 vanaf 15.30 uur
Santa Run
Doe namens Altius mee met de Santa Run! En
steun met jouw deelname de goede doelen zoals
de Nierstichting en Internationaal
Rostoeltennister Wendi Schutte.
Start is bij Foodhall Mout vanaf 15.30 uur
Inschrijven kan via: https://hilversum.rotarysantarun.nl/inschrijven-santarun/
Vergeet niet aan te geven dat je via Altius loopt, want daarmee steun je ook Altius (€2,00
per inschrijving).

21 december 2019 vanaf 9.00 uur
Kerstzaalvoetbaltoernooi in de FUIK (Kortenhoef)
Traditiegetrouw hebben wij uiteraard onze jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie weer gepland! Voor
de jongsten starten wij om 9.00 uur en wij eindigen de dag
met de seniorenteams.
Inschrijven voor O19 en ouder kan via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfltoDhFt2kKjJQVg6cSzHTg7wKqIw60sIKRhoK
VLJCQlEadQ/viewform
Inschrijven voor puppies t/m O17 kan via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBR6nDolEP3dl0xAZftJgEQOSuE1dFcnJVnJ
S01OoY2C1yPQ/viewform
Adres Sporthal de Fuik:
Zuidsingel 54,
1241 HD Kortenhoef
Route:

https://www.google.nl/maps/dir/''/Sporthal+de+Fuik/@52.2362555,5.0460789,12z/data=!4m8!
4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c66cd908fe4a8b:0xf614650149f065bd!2m2!1d5.1161184!2d52.23
62762

4 januari 2020
Nieuwjaarsreceptie
Informatie over het programma van deze dag volgt nog, maar
SAVE THE DATE!

11 januari 2020 Hele dag
Wintertoernooi voor alle jeugdteams.
Informatie over het programma van deze dag volgt nog,
maar SAVE THE DATE!

13 april 2020 ochtend
Paaseieren zoeken en paasknutselen
Voor de jongste leden onder ons hebben we een
gezellige tweede paasdagochtend met een meet and
greet met de Paashaas!
Informatie over het programma van deze dag volgt nog,
maar SAVE THE DATE!

17 mei 2020 Hele dag
City Run, deelname Altiusleden kidsrun, 5 en 10 km
Inschrijving is gestart, wil je ook meedoen via Altius laat het
ons dan zo spoedig mogelijk weten via
activiteiten.altius@gmail.com Inschrijfformulieren komen een
dezer dagen online.

30 mei 2020
De welbekende BRAKELDAG
Vanaf 16 jaar!
Informatie over het programma van deze dag volgt nog,
maar SAVE THE DATE!

5 en 6 juni 2020
v.v. Altius Pupillenweekend! Voor alle pupillen tot en met O13.
Het leukste weekend van het jaar! Dit wil je niet missen!
Alweer de 32ste editie.
Inschrijven voor deelnemers kan via
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjOPjzkUcu1TJ8Afus6KDaQQ4WjwGewpQpS
fMlByn_pgYReQ/viewform
Inschrijven voor vrijwilligers kan via
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPv8wYFMQLptAPXw1lwyUzefOomGVrUWU
dhjYsssNlHzf5dQ/viewform

Zoals je ziet, staat er van alles te gebeuren binnen Altius en daarbuiten. Maar er
zitten nog veel meer activiteiten in de koker!
De komende tijd zal je via diverse Social Media Kanalen en de website hierover
geïnformeerd worden. Hou deze dus goed in de gaten!

De feestcommissie

p.s. ideeen zijn altijd welkom, met de welbekende bijbehorende handjes, mail naar:
activiteiten.altius@gmail.com of secretaris@altius.nl

