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Hierbij onze 1e nieuwsbrief 2018 van alweer de 11e jaargang. In deze nieuwsbrief 

informeren wij jullie hoe wij zijn omgegaan met de besluiten van de vorig jaar in 

november gehouden Vriendenavond, de aanvulling binnen ons bestuur, het 

aantal vrienden, de geplande Vriendenavond in 2018 en hebben we een aantal 

mededelingen. 

  
Bestuur Club van 100 weer op sterkte. 

Op de Vriendenavond van vorig jaar, en in de daarna verschenen nieuwsbrief, is 

gemeld dat Mijndert Tolk zijn functie als secretaris binnen ons bestuur heeft 

neergelegd omdat hij secretaris is geworden van het bestuur van de 

voetbalvereniging. 

Omdat wij als bestuur het belangrijk vinden het aantal bestuursleden op sterkte 
te houden, zijn wij binnen het bestand van onze vrienden op zoek gegaan naar 

een opvolger. 

Met trots kunnen wij melden dat wij daarin zijn geslaagd. Ewout Overeem 

hebben wij bereid gevonden de functie van secretaris binnen het bestuur van de 

Club van 100 op zich te nemen. 

Ewout is geen onbekende binnen de club en zeker iemand die de vereniging 
Altius een warm hart toedraagt. In 1969 is hij destijds lid geworden van onze 

voetbalvereniging en heeft vervolgens in diverse seniorenelftallen en 

veteranenelftallen gespeeld. Ook is hij in de periode 1997 tot 2002 voorzitter van 

het Algemeen Bestuur geweest. Tot op heden is hij nog heel regelmatig op de 

club te vinden, zowel als trainingslid of om in te vallen. Kortom iemand die de 

vereniging goed kent. 

Wij zijn dan ook heel blij dat Ewout ons bestuur komt versterken. 
 

Aantal vrienden  

In de vorige (20e) nieuwsbrief konden wij melden dat het aantal Vrienden was 

gestegen. Helaas moeten wij nu melden dat het aantal Vrienden is gedaald. Op 1 

mei 2018 bedroeg het aantal Vrienden 52, bestaande uit 42 personen en 10 

bedrijven. Deze terugval is ontstaan door verschillende oorzaken en sommige 
wonen niet meer in de regio. 

De bedrijven die ons ondersteunen zijn: Gerliko, Gerepo, MCB Advies, 

Raad Kortenhoef, Hoveniersbedrijf Bakker, vof van den Hazel & Partner, 

Aannemingsbedrijf J. Lieverst, Architecten en bouwadviseurs Stork & 

Albrecht, AH Design en Stratch. 

              Altius Vriendenclub van 100  



Ook nu weer willen wij jullie vragen te kijken (respectievelijk te informeren) in 

jullie netwerk of er personen of bedrijven zijn die Altius een warm hart toedragen 

en te vragen of zij, net als jij, vriend willen worden van de Altius Vriendenclub 
van 100. Kleine moeite toch ? 

Met groter aantal Vrienden kan de Altius Vriendenclub van 100 meer betekenen 

voor de toekomst van Altius 

  
Stand van zaken projecten 2018.  

In de vorige nieuwsbrief van november 2017 hebben wij jullie geïnformeerd dat 

naar aanleiding van de discussie op de Vriendenavond, en overleg met de 
huisinstallateur de fa. Birkhoff, is besloten voor 2018 de onderstaande  

schenkingen aan de vereniging te realiseren, te weten: 

- Tijdklok veldverlichting, 

- 3 st. Wifi gestuurde cv thermostaten, 

- Energiearme cv-pompen (5 st.) 

Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, en het feit dat deze 

schenkingen nogal impact hebben op de organisatorische processen binnen de 

vereniging, hebben wij het bestuur van de vereniging schriftelijk gevraagd of zij 
de voorgestelde schenkingen willen aanvaarden. Daarop hebben wij de 

schriftelijke reactie ontvangen dat zij blij zijn met de voorgestelde schenkingen. 

Dit sluit prima aan met de duurzaamheidsdoelstelling binnen het 

verenigingsplan. 

Daarop volgend is er een gesprek geweest met het bestuurslid Arjan Wingelaar 

hoe deze schenkingen gerealiseerd kunnen worden. In dit gesprek bleek dat 

hopelijk binnenkort rond alle velden LED-verlichting wordt aangebracht. Een 
tijdklok op de nieuwe veldverlichting is daar een onderdeel van. Hierdoor komt 

die separate schenking van de  Club van 100 te vervallen. Verder bleek dat 

recentelijk een cv-ketel is vervangen. Uitgezocht moet worden of in deze nieuwe 

ketel ook gelijk energiearme pompen zijn geïnstalleerd. Als dit zo blijkt te zijn, 

zal het aantal door ons te schenken energiearme pompen in aantal afnemen. In 

navolging van dit gesprek heeft Arjan ons in contact gebracht met de persoon die 
voor hem naar de organisatorische aspecten van de Wifi gestuurde cv- 

thermostaten gaat kijken. Hiervan hebben wij recentelijk een update gehad en 

zijn in afwachting van de definitieve beslissing of deze speciale thermostaten zijn 

in te passen in de daarop betrekking hebbende processen binnen de vereniging.  

 

Ambassadeur van de jeugd 

Het zal jullie wellicht zijn opgevallen dat wij in navolging van de oproep vorig 

jaar voor nieuwe doelen op de website een oproep hebben geplaatst voor een 

ambassadeur van de jeugd. Omdat de jeugdafdeling een groot deel van onze 

vereniging beslaat, kunnen wij ons voorstellen dat er ook investeringen (doelen) 

voor de jeugd worden gedaan die voldoen aan onze doelstelling. Vanuit het 

huidige bestuur van de Vriendenclub van 100 is er momenteel echter geen 

directe lijn met de jeugdafdeling. 

Helaas heeft zich na deze oproep geen kandidaat bij ons gemeld. Om die reden 

hebben wij de activiteitencommissie gevraagd of zij nog doelen weten die wij als 

Club van 100 kunnen schenken.  

Daarnaast zijn er vast andere personen die leuke/goede ideeën hebben. Geef dit 

aan ons door zodat we dit per aangedragen idee kunnen bekijken of het voldoet 

aan onze doelstelling. Deze luid: 

Als missie wil de Club van 100  “vrienden” van Altius bewegen om jaarlijks een financiële 

bijdrage te leveren voor de aanschaf van zaken die niet tot de primaire voetbal 

gerelateerde  bedrijfsvoering van de vereniging behoren en daarmee de secundaire 

omstandigheden van de vereniging verbeteren. 

 



Vriendenavond 2018   

De Vriendenavond voor dit jaar hebben wij vastgesteld op vrijdag 9 november 

2018. Noteer deze datum alvast in je agenda !! 

  
Nieuwsbrief op de website 

Onze nieuwsbrieven zijn ook te vinden op de website van Altius. Een eerste 

aanzet is gegeven. Het communicatie team gaat dit op de nieuwe website nog 

verder verbeteren. 
 

Bijdrage 2018  
Tot ons genoegen zijn bijna alle bijdragen voor 2018 inmiddels ontvangen. Dank 

daarvoor ! Voor de enkele Vriend die nog niet heeft betaald hierbij nog even ter 

herinnering dit alsnog te doen. Ons rekeningnummer is: Rabobank 

rekeningnummer NL57 RABO 013.59.33.471 t.n.v. Altius Vriendenclub van 100. 

Graag vermelden dat het gaat om de bijdrage voor kalenderjaar 2018. 
Uiteraard kan het bedrag ook overhandigd worden aan één van de 

commissieleden. 

  
Met vriendelijke groet,  

De Altius Vriendenclub van 100  

  

Henk Jepkes  

Ed Berkenbosch  

Arjen Janson  
Ewout Overeem 

 

 

  

Gerealiseerde doelen:  

2001 - aanzienlijke bijdrage nieuwe kleedkamers 

2008 - televisie in de kantine 

2009 - nieuwe geluidsinstallatie in kantine 

2010 -  AED (hartdefibrillator) 

2011 - vijf picknicktafels 

2012 - optimalisatie geluidsinstallatie kantine 

2014 - bijdrage kussens loungebanken in kantine 

2014 - Installatie energiereductie door warmtecompressoren 

2016  - overkapping boven de ingang van de kantine 

2017  - drie picknicktafels op het terras voor de kantine 

2017  - drie buiten luidsprekers 

2017  - twee as-/prullenbakken 

 

In 2018 te realiseren doelen: 

- Tijdklok veldverlichting  

- 3 st. Wifi gestuurde cv thermostaten 

- Energiearme cv-pompen (5 st.)  

 

Te realiseren doelen conform besluit Vriendenavond november 2017: 

Boven € 1.000,= 
- Voetbalgaten bord 

- Vlaggen 

-  

Onder de € 1.000,= 

- Speeltoestel(len) 

- Muurschildering op de oude kleedkamers 


