Altius Vriendenclub van 100

22e Nieuwsbrief, december 2018.

11e jaargang-nummer 2

Hierbij onze traditionele 2e nieuwsbrief aan het einde van het jaar.
Wij willen jullie in deze nieuwsbrief weer informeren omtrent hetgeen er is
besproken in de op vrijdag 9 november jl. gehouden Vriendenavond 2018 van de
Altius Vriendenclub van 100, alsmede over de in deze bijeenkomst genomen
besluiten en de stand van zaken van projecten.
Vriendenavond van november 2018
De Vriendenavond is voor ons als bestuursleden van de Vriendenclub van 100
het moment waarop wij verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en
waarin de toekomstplannen worden besproken en vastgesteld.
Naast drie leden van het Bestuur waren er dit jaar negen vrienden aanwezig. Het
was voor ons fijn te mogen constateren, dat er naast onze trouwe vrienden op de
jaarlijkse vriendenavond, er vier vrienden voor het eerst deze avond bijwoonden.
Ook zijn wij verheugd dat er drie ouders van de jeugd gebruik hebben gemaakt
van onze uitnodiging om op deze avond aanwezig te zijn en te horen wat de Club
van 100 zoal doet voor de vereniging. Door deze samenstelling kijken wij als
bestuur terug op een interessante en zinvolle bijeenkomst met vele nieuwe
ideeën en gedachten.
Veertien vrienden hebben de moeite genomen om zich voor deze avond af te
melden.
Praatje van onze voorzitter op de Vriendenavond
In de opening van deze avond dankte onze voorzitter Henk Jepkes een ieder voor
het ook dit jaar weer Vriend zijn van de Altius vriendenclub van 100.
Door de drukke werkzaamheden en uitbreiding van zijn verantwoordelijkheid
binnen het bedrijf, heeft onze nieuwe secretaris Ewout Overeen tijdelijk zijn
werkzaamheden moeten neerleggen. Wij gaan er echter vanuit dat hij over een
aantal maanden zijn rol binnen ons bestuur weer kan oppakken.
Naast de Vriendenavond is het bestuur dit kalenderjaar nog 4x bijeen geweest.
Daarnaast heeft er separaat overleg plaatsgevonden met het bestuur en
vertegenwoordiger van het bestuur van Altius. Voor de te realiseren doelen is er
diverse malen overleg geweest met onze huisinstallateur de fa. Birkhoff.
Tevens is de Missie en Regelement van de Club van 100 geactualiseerd.
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Geïnteresseerde kunnen deze opvragen door een mailtje te sturen naar
clubvan100@altius.nl.
Door de vernieuwing van de website van de vereniging heeft er intensief overleg
plaatsgevonden met het communicatieteam en de webmaster. Alles is weer op
orde en de informatie van en over de Club van 100 is via de icoon aan de
rechterzijde van de homepagina goed te vinden. Ook zijn met behulp van
Christine van den Bosch de aanmeldingsformulieren gedigitaliseerd.
Het afgelopen jaar is het aantal vrienden helaas gedaald naar 52 vrienden,
waarvan elf bedrijven (2014=36, 2015=45, 2016=54 en 2017=55). Een daling van
het aantal persoonlijke vrienden maar een stijging met een bedrijf.
De volgende elf bedrijven zijn nu lid: Gerliko, Gerepo, MCB Advies, Raad
Kortenhoef, Hoveniersbedrijf Bakker, VOF Van den Hazel & Partner ,
Aannemingsbedrijf J. Lieverst, Architecten en bouwadviseurs Stork & Albrecht,
AH Design, Stratch en WeBuild Work BV.
Voor 2019 hebben zich al twee nieuwe bedrijven aangemeld, onze bekende
huisinstallateur Birkhoff en Digitaal marketing en reclamebureau Make It
Heppener. Fantastisch !
Hopelijk worden de aanwezige ouders van de jeugdleden binnenkort ook vriend.
Desalniettemin blijft het dus echt noodzakelijk om met z’n alle nieuwe vrienden
te werven.
De voorzitter is verheugd namens het bestuur te kunnen melden dat ook dit jaar
iedereen zijn bijdrage heeft betaald
Het banksaldo bedroeg op 1 november 2018 € 8.173,-. Aan de voor dit jaar
gestelde doelen zal ca. € 1.000,- uitgegeven worden (een energiearme pomp).
Zie voor projectdoelen versus projectrealisatie 2018 hierna onder “Projecten”.
Met het huidig aantal vrienden zijn de verwachtte inkomsten voor het jaar 2019
ca. € 3.700,=. Dit betekent dat er voor het jaar 2019 ca. € 10.600,= beschikbaar
zal zijn voor nieuwe doelen. Het bestuur vindt dit bedrag op de bankrekening
hoog genoeg om in te zetten op één of meer grote investeringen in 2019. Zij
hoopt dan ook dat er in deze vergadering voldoende doelen worden gekozen om
dit mogelijk te maken.
De voorzitter doet een beroep op alle vrienden om in 2019 de bijdrage zo
spoedig mogelijk aan het begin van het nieuwe jaar te betalen. Tijdige betaling
scheelt het bestuur veel werk en geeft de mogelijkheid de gekozen doelen snel te
realiseren.
In de 20e nieuwbrief van december 2017 hebben wij kunnen melden dat de
geschonken Daikin warmtecompressor, die door vandalisme in 2015 kapot is
gegaan, het weer doet. Het installatiebedrijf Birkhoff heeft recentelijk deze
warmtecompressor weer gecontroleerd en ons gemeld dat hij nog steeds werkt.
Het beoogde doel van deze destijds gedane schenking aan de vereniging,
bezuinigen op het gasverbruik, is gelukkig nog steeds actueel.
E-mailadressen Vrienden
Omdat wij niet altijd van een aantal vrienden een reactie ontvangen op onze emails zal het bestuur begin 2019 een e-mail sturen naar alle vrienden met de
vraag om direct te reageren als de e-mail ontvangen is. De vrienden die na enige
tijd niet hebben gereageerd zullen wij telefonisch benaderen. Wij hopen door
deze actie te achterhalen van welke vrienden in de afgelopen tijd het e-mailadres
is gewijzigd en waarvan wij geen bericht hebben ontvangen.
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Projecten
In 2018 zijn er tot deze vriendenavond geen doelen gerealiseerd.
De doelen voor dit afgelopen jaar waren:
1)
Tijdklok veldverlichting
2)
3 st. Wifi gestuurde cv thermostaten
3)
Energiearme cv-pompen (5 st.)
Ad-1 In de 21e nieuwsbrief van mei 2018 hebben wij jullie al geïnformeerd dat
de tijdklok vanwege het aanbrengen van Ledverlichting niet meer nodig is.
Ad-2 Door de huisinstallateur is er een meting gedaan naar de sterkte en
stabiliteit van het wifi-signaal in onze accommodatie. Uit deze meting bleek dat
het eigen wifi-signaal van Altius instabiel is en niet sterk genoeg voor wifigestuurde thermostaten. Het nu installeren van deze thermostaten zou een risico
betekenen voor het aansturen en de werking van de cv-ketels.
Na terugkoppeling van de uitkomst van deze meting heeft het (toenmalige)
bestuur van de vereniging aangegeven, dat men bezig is de mogelijkheden tot
verbetering te onderzoeken. Daarbij werd tevens aangegeven dat men hoopt dat
de gemeente binnenkort hieromtrent ook mogelijkheden gaat aanbieden. Omdat
wij, met het oog op mogelijk nieuwe doelen dit onzekere doel niet willen
doorschuiven naar 2019, is afgesproken dat de Club van 100 wacht tot het einde
van dit jaar of een en ander is gelukt. Mocht dit, om welke reden dan ook, niet
zijn gelukt, dan vervalt de voorgenomen schenking van de wifi-gestuurde
thermostaten.
Ad-3 In het afgelopen jaar heeft het bestuur van Altius een cv-ketel vanwege
storingen moeten vervangen. In combinatie met het feit dat er nog een oude cvketel resteert die naar verwachting ook binnenkort vervangen moet worden, zijn
wij in overleg gegaan met de huisinstallateur om de hierdoor ontstane situatie te
bespreken. Uit dit overleg bleek dat het alleen zinvol is om de circulatiepomp van
de vloerverwarming te vervangen door een energiearme pomp. Inmiddels is de
opdracht om de energiearme pomp voor de vloerverwarming te installeren
verstrekt en zal deze binnenkort worden geïnstalleerd.
“Tafelgesprek”
Al eerder hebben wij aangegeven erg enthousiast te zijn over het aantal
deelnemers van deze vriendenavond(15), waaronder de drie gastdeelnemers,
maar zeker ook over de gevoerde discussie. Er zijn goede ideeën aangebracht en
uiteindelijk zijn drie nieuwe doelen voor 2019 gekozen. Hier gaan wij als bestuur
mee aan de slag. Voor wat betreft de nu niet gekozen doelen zullen we de
indieners/belanghebbende informeren.
Twee zaken zullen komend jaar nog extra aandacht krijgen, t.w.:
- het idee om het vriendenbord in de kantine aan te vullen met logo’s van
bedrijfsvrienden; dit lijkt niet haalbaar maar misschien is het een idee om een
Club van 100 sponsorbord langs het veld te plaatsen met deze logo’s erop;
- het idee om de Club van 100 meer onder de aandacht te brengen door een
flyer te maken die we met name op zaterdagochtend bij de jeugd kunnen
flyeren.
Verder werd naar voren gebracht om elk team/leeftijdsklasse te vragen na te
denken over mogelijke doelen voor de jeugd. En een bijeenkomst te organiseren
op de zaterdagochtend om de Club van 100 meer te promoten. Deze twee
laatste ideeën worden vooralsnog zonder directe actie in portefeuille gehouden

Nieuwe doelen
Om de discussie te starten stelt het bestuur voor als mogelijk nieuwe doelen
voor 2019 te kiezen voor: - Vlaggen, - Voetbalgatenbord, en uitbreiden en
verfraaien fietsenstalling.
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Na ook de eerder voorgedragen doelen opnieuw te hebben besproken worden
uiteindelijk de volgende projecten gekozen:
Ex aequo op 1. (A) Speeltoestellen (gatenbord, tafelvoetbal, tafeltennis , e.d.) en
(B) Upgraden entree vereniging,(incl. fietsenstalling en zeecontainer), op 3.
Nieuwe vlaggen
T.a.v. 1-A wordt aangeraden deze dichtbij de puppiebak te plaatsen en ons te
richten op de doelgroep 6-12 jaar. Omdat speeltoestellen vanwege de
veiligheidseisen relatief duur zijn, is voorgesteld i.s.m. de communicatiecommissie crowdfunding via Club van 100 op te tuigen.
T.a.v. 1-B wordt besloten, met name te denken aan het verfraaiing van de
zeecontainer en de fietsenstalling (liefst met een uitbreiding )
T.a.v. 3 wordt besloten de vlag van Altius (voorkeur voor originele logo) en RCH
(in overleg) op parkeerterrein te situeren en op de huidige locatie vlaggen van de
KNVB, de Altius (voorkeur jeugdafd.) en sponsor(s).
Na globale uitwerking door het bestuur van de Cv100 zullen deze projecten met
het Altius bestuur worden besproken.
De onderstaande eerder genoemde doelen blijven op de lijst staan:
- extra picknicktafels;
- bankjes langs de velden;
- headsets: (de indiener zal worden geïnformeerd)
- muurschildering; (het bestuur zal Iz informeren, inclusief de optie de
schildering op te frissen).
Al met al kan er weer teruggekeken worden op een zeer geslaagde, zinvolle en
heel gezellige Vriendenavond.
Wij als bestuur kunnen weer vooruit om de gedoneerde financiën op een
verantwoorden wijze om te zetten in projecten ten goede van onze mooie
vereniging.
Zoals in elke nieuwsbrief ook dit keer weer het verzoek of jullie personen en/of
bedrijven in jullie nabijheid, die Altius een warm hart toedragen, persoonlijk
willen benaderen en vragen of zij, net als jij, vriend willen worden van de Altius
Vriendenclub van 100. Het digitale aanmeldingsformulier is te vinden op de site
van v.v. Altius.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Altius Vriendenclub van 100:
Henk Jepkes
Arjen Janson
Ed Berkenbosch
Ewout Overeem

Gerealiseerde doelen:
2001
2008
2009
2010
2011
2012

-

aanzienlijke bijdrage nieuwe kleedkamers
televisie in de kantine
nieuwe geluidsinstallatie in kantine
AED (hartdefibrillator)
vijf picknicktafels voor de kantine
optimalisatie geluidsinstallatie
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2014
2014
2016
2017
2017
2017

-

bijdrage kussens in kantine
energiereductie door warmtecompressoren
overkapping boven de ingang van de kantine
drie picknicktafels
drie luidsprekers buiten
twee as/prullenbakken buiten

Te realiseren doelen:
Boven € 1.000,=
- Speeltoestellen (gatenbord, tafelvoetbal, tafeltennis , e.d.)
- Upgraden entree vereniging,(incl. fietsenstalling en zeecontainer)
Onder de € 1.000,=
- Vlaggen

Mogelijke doelen in de toekomst:
-

extra picknicktafels;
bankjes langs de velden;
headsets: (de indiener zal worden geïnformeerd)
muurschildering; (het bestuur zal Iz informeren, inclusief de optie de
schildering op te frissen).
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