Altius Vriendenclub van 100

23e Nieuwsbrief, Mei 2019.

12e jaargang, nummer 1

Zoals jullie van ons gewend zijn hierbij onze 1e nieuwsbrief van het jaar 2019. In
deze nieuwsbrief informeren wij jullie hoe ver wij zijn met de uitwerking van de
besluiten van de vorig jaar in november gehouden Vriendenavond, de bezetting
binnen ons bestuur, het aantal vrienden, de geplande Vriendenavond in 2019 en
natuurlijk een aantal mededelingen.
Bestuur Club van 100
In “het praatje van de voorzitter” in de nieuwsbrief van december vorig jaar,
hebben wij gemeld dat door de drukke werkzaamheden en uitbreiding van zijn
verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, onze nieuwe secretaris Ewout Overeen
tijdelijk zijn werkzaamheden heeft moeten neerleggen. Helaas heeft de situatie
binnen zijn bedrijf zich nog niet zodanig gewijzigd, dat hij zijn taken binnen ons
bestuur weer heeft kunnen oppakken. Wij hopen dat hij binnenkort zijn
werkzaamheden weer kan hervatten.
Financiële hulpvraag van het nieuwe bestuur
Diegenen die vorige jaar op de Algemene Ledenvergadering van november
aanwezig waren (en dat waren er heel veel), weten dat het financiële resultaat
van de vereniging over het seizoen 2017-2018 fors is tegengevallen. Mede
daardoor was de liquiditeit sterk onder druk komen te staan en ziet de balans er
minder goed uit dan voorheen.
Het in bovengenoemde vergadering aangetreden nieuwe bestuur heeft daarop
vrijwel direct een beroep gedaan op het bestuur van de Club van 100 om
financieel bij te springen.
Om het functioneren van de vereniging niet in gevaar te brengen, heeft het
bestuur van de Club van 100 besloten de vereniging geld te lenen.
Wij vonden dat wij dit konden toezeggen omdat wij nog volop de afgesproken
projecten aan het voorbereiden zijn en niet direct uitgaven behoeven te doen.
Een bedrag van € 8.500,- is geleend aan het bestuur van de vereniging. De
afspraak is dat wij in september van dit jaar het geleende bedrag volledig
terugkrijgen.
Wij verwachten dan de projecten te hebben uitgewerkt en dan tot realisatie
kunnen overgaan.
Uit de recentelijke contacten die wij met het bestuur hadden kunnen wij
concluderen dat zij hard werken aan een “financieel herstelplan”, dat zij in de
geplande Algemene Ledenvergadering van 23 mei aan de leden zullen
voorleggen.

Ad hoc schenking projectiescherm
Begin januari kregen wij het vriendelijke doch dringende verzoek van het bestuur
om hen ook voor een specifiek probleem uit de brand te helpen. Het
projectiescherm dat in de kantine hing, en veelvuldig wordt gebruikt, had
namelijk de geest gegeven. Repareren was niet meer mogelijk. Er moest dus een
nieuwe komen.
We hebben als bestuur van de Club van 100 dat verzoek in welwillende
overweging genomen en geconcludeerd dat een dergelijk schenking past binnen
de doelstellingen van de Club van 100. Gezien het bedrag van ca. € 300,- dat
met deze schenking gemoeid is, hebben wij besloten dit verzoek te honoreren en
jullie als vrienden door middel van deze nieuwsbrief hierover te informeren.
Door deze schenking hebben wij gemeend tegelijk een kwaliteitsslag te maken
en het projectiescherm tevens te voorzien van een afstandsbediening. In het
vervolg hoeven we niet meer op de tafel te gaan staan om het projectscherm te
laten zakken. Hierdoor wordt de veiligheid geborgd. Door het snelle handelen
heeft nagenoeg niemand gemerkt dat het projectiescherm is vernieuwd en
inmiddels ook formeel is overgedragen aan het bestuur van de vereniging.

Onze voorzitter Henk Jepkes overhandig officieel het nieuwe projectiescherm aan Peter Vroege, de
voorzitter van het bestuur

Aantal vrienden
In de vorige (22e) nieuwsbrief moesten wij melden dat het aantal Vrienden was
gedaald. Wel was het aantal bedrijven die Vriend zijn gestegen. Hoewel een
tweetal vrienden door omstandigheden hebben moeten opzeggen, kunnen wij
melden dat het aantal vrienden weer is gestegen en wij nu boven het niveau van
2017 zitten. Op 1 mei 2019 bedroeg het aantal Vrienden 56 (2016=54, 2017=55
en 2018 = 52), bestaande uit 43 personen en 13 bedrijven. Een stijging met twee
vrienden en twee bedrijven.

De bedrijven die ons ondersteunen zijn: Gerliko, Gerepo, Dijck & de Ridder, Raad
Kortenhoef, Hoveniersbedrijf Bakker, VOF Van den Hazel & Partner,
Aannemingsbedrijf J. Lieverst, Architecten en bouwadviseurs Stork & Albrecht,
AH Design, Stratch, WeBuild Work BV, Installatiebedrijf Birkhoff BV en Make it
Heppener
Wij blijven jullie vragen te kijken (respectievelijk te informeren) in jullie netwerk
of er personen of bedrijven zijn die Altius een warm hart toedragen en ze te
bewegen, net als jij, of zij vriend willen worden van de Altius Vriendenclub van
100. Kleine moeite toch ?
Met een groter aantal Vrienden kan de Altius Vriendenclub van 100 meer
betekenen voor de toekomst van Altius
Stand van zaken projecten 2019.
De energiearme cv-pomp voor de vloerverwarming (een afgesproken schenking
uit 2018) is inmiddels geplaatst. Hiermee is een oud project uit 2018
gerealiseerd.
In de vorige nieuwsbrief van december 2018 hebben wij jullie geïnformeerd dat
de doelstellingen voor dit jaar zijn:
- Speeltoestellen (gatenbord, tafelvoetbal, tafeltennis , e.d.)
- Upgraden entree vereniging,(incl. fietsenstalling en zeecontainer)
- Vlaggen
Door ons is een nadere verkenning gedaan en zijn de mogelijkheden in beeld
gebracht en in onze eerste bestuursvergadering van dit jaar besproken. Hoewel
nog niet alle kosten volledig bekend zijn denken wij wel dat, tot onze grote
vreugde, we voorlopig kunnen constateren dat de voorgenomen projecten
financieel haalbaar zijn. Besloten is de vervolgstap te maken en deze projecten
nader uit te werken.
Speeltoestellen
Een conceptplan is besproken met onze Vrienden van de jeugd ( De vier wijzen uit
Oost). Dit overleg heeft geresulteerd in het definitief plan bestaande uit een
tafelvoetbaltafel (vóóraan naast de picknick-tafels), een voetbalgaten bord
(achter veld 2 vlak voor het hek met de weg), twee kleine vaste voetbaldoeltjes
(naast de puppiebak) en een tafeltennistafel (op het veldje tussen het hoofdveld
en het 3e veld). Uiteraard kiezen we ervoor dat alle aan te schaffen toestellen zo
goed als zeker hufterproof zijn.
Het definitieve plan wordt binnenkort ter instemming voorgelegd aan het
bestuur, en wij hopen rond het zomerreces tot uitvoering te kunnen overgaan.
Upgraden entree vereniging
In het conceptplan is opgenomen dat de zeecontainer wordt verplaats en door
herschikken een uitbreiding gerealiseerd kan worden tot ca. 80 plaatsen voor
fietsen (momenteel ca. 50 plaatsen). Verder zal er een spijlen hekwerk omheen
worden geplaatst. Inmiddels is er contact geweest met vertegenwoordigers van
de gemeente Hilversum en deze hebben ingestemd met de voorgenomen
aanpassingen.
Vlaggen
De bedoeling is dat bij de ingang nabij het “welkom bord” een hoge vlaggenmast
(ca. 7 m.)wordt geplaats, met een grote van veraf herkenbare vlag. Ook zullen er
nieuwe vlaggen worden geschonken voor de bestaande vlaggenmasten tussen
het hoofdveld en veld -2.
Naar verwachting kunnen de werkzaamheden m.b.t. de entree en de vlaggen in
het 3e kwartaal gerealiseerd worden.

Vriendenavond 2019
De Vriendenavond voor dit jaar hebben wij vastgesteld op vrijdag 8 november
2019. Noteer deze datum alvast in je agenda !!
Nieuwsbrief op de website
Zoals jullie hebben kunnen zien zijn onze nieuwsbrieven ook te vinden op de
website van Altius. Verder wordt in overleg met het communicatie team gekeken
of de nieuwe website nog verder verbeterd kan worden.

Bijdrage 2019
Tot ons genoegen zijn bijna alle bijdragen voor 2019 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 2019.
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
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2014
2016
2017
2017
2017
2018
2019

-

aanzienlijke bijdrage nieuwe kleedkamers
televisie in de kantine
nieuwe geluidsinstallatie in kantine
AED (hartdefibrillator)
vijf picknicktafels
optimalisatie geluidsinstallatie kantine
bijdrage kussens loungebanken in kantine
Installatie energiereductie door warmtecompressoren
overkapping boven de ingang van de kantine
drie picknicktafels op het terras voor de kantine
drie buiten luidsprekers
twee as-/prullenbakken
energiearme cv-pomp voor de vloerverwarming
projectiescherm

In 2019 te realiseren doelen:
-

Speeltoestellen (gatenbord, tafelvoetbal, tafeltennis , e.d.)
Upgraden entree vereniging,(incl. fietsenstalling en zeecontainer)
Vlaggen

Mogelijke doelen in de toekomst:
-

extra picknicktafels;
bankjes langs de velden;
headsets;
muurschildering.

