Altius Vriendenclub van 100

24e Nieuwsbrief, december 2019.

12e jaargang-nummer 2

Zoals te doen gebruikelijk aan het einde van het jaar onze traditionele 2e
nieuwsbrief.
Wij informeren jullie in deze nieuwsbrief weer over de ontwikkelingen na de in
mei verschenen 23e nieuwsbrief en hetgeen er is besproken en besloten in de op
vrijdag 8 november jl. gehouden Vriendenavond 2019 van de Altius Vriendenclub
van 100. Ook vertellen we jullie de stand van zaken van de projecten.
Vriendenavond van november 2019
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 twee leden van het Bestuur van de Club van 100 waren er dit jaar elf
vrienden aanwezig. Ook de ouders van enkele jeugdleden waren weer aanwezig,
maar nu als Vriend van de Club van 100. Negen vrienden hebben de moeite
genomen om zich voor deze avond af te melden.
Net als andere jaren was het wederom een interessante en zinvolle bijeenkomst
met vele ideeën, gedachten en leuke gesprekken. Voor diegenen die niet
aanwezig waren of nog nooit geweest zijn……, echt een aanrader om volgend jaar
eens langs te komen !!
Praatje van onze voorzitter op de Vriendenavond
Onze voorzitter Henk Jepkes begint de avond door een ieder te bedanken dat zij
ook dit jaar weer Vriend zijn van de Altius vriendenclub van 100.
De beoogde nieuwe secretaris, Ewout Overeen, kan door zijn drukke
werkzaamheden deze taak helaas niet invullen. Binnen het bestuur hebben we
dus weer de vacature van secretaris. We hopen spoedig weer een kandidaat aan
jullie te kunnen voorstellen.
Naast de Vriendenavond is het bestuur dit kalenderjaar 5 x bijeen geweest. Met
deze nieuwsbrief zijn er ook dit jaar twee nieuwsbrieven uitgebracht.
Het afgelopen jaar is het aantal vrienden weer met vijf vrienden gestegen naar
57 vrienden, waarvan 14 bedrijven (2015=45, 2016=54 en 2017=55 en 2018=52).
De volgende veertien bedrijven zijn nu lid: Gerliko Constructiestaal, Gerepo, MCB
Advies, Raad Kortenhoef, Hoveniersbedrijf Bakker, VOF Van den Hazel & Partner
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, Aannemingsbedrijf J. Lieverst, Architecten en bouwadviseurs Stork & Albrecht,
AH Design, Stratch, WeBuild Work BV, Installatiebedrijf Birkhoff BV, Make it

Heppener en Hoveniersbedrijf Töning Tuinen.
Twee privé vrienden hebben helaas aangegeven hun lidmaatschap per 1 januari
2020 te beëindigen. Het blijft dus echt noodzakelijk om met z’n alle nieuwe
vrienden te werven om onze doelen te kunnen realiseren
Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat ook dit jaar iedereen zijn bijdrage
heeft betaald. Ook het bestuur van v.v. Altius heeft het van ons geleende bedrag
conform afspraak terugbetaald.
Het banksaldo bedroeg op 1 november 2018 € 7.046,-. Aan de voor komend jaar
te realiseren doelen zal ca. € 7.000,- uitgegeven worden (entree/fietsenstalling/
vlaggen). Met het huidig aantal vrienden zijn de verwachtte inkomsten voor het
jaar 2020 ca. € 4.200,=. Omdat de entree, fietsenstalling en vlaggen nog
gestelde doelen uit 2019 zijn, is de insteek om volgens het beleid komend jaar
alleen nog een doel tot € 1.000,- hieraan toe te voegen.
De voorzitter doet ook dit keer weer een beroep op alle vrienden om in 2020 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.
Projecten
In de vorige nieuwsbrieven van december 2018 en die van mei 2019 hebben wij
jullie geïnformeerd dat de doelstellingen voor dit jaar waren:
1 Speeltoestellen (gatenbord, tafelvoetbal, tafeltennis , e.d.)
2 Upgraden entree vereniging,(incl. fietsenstalling en zeecontainer)
3 Vlaggen
Op verzoek van het bestuur hebben we begin dit jaar als extra doel een nieuw
projectscherm in de kantine aan de vereniging geschonken. [zie 23 e nieuwsbrief
van mei 2019].
Tijdens de werkzaamheden gedurende de zomer ontstond de mogelijkheid om
met geringe financiële middelen het toekomstig doel “het opfrissen van de
muurschildering” te realiseren. Deze mogelijkheid hebben we met beide handen
aangepakt. Met dank aan onze club coryfeeën Chris de Vries en Kees Tabak
kijken wij terug op een geslaagd project. De muurschildering is niet alleen
opgefrist, maar ook geactualiseerd.
Ad-1 Speeltoestellen (gatenbord, tafelvoetbal, tafeltennis , e.d.)
Na instemming en aanvaarding door het bestuur zijn tijdens het zomerreces van
dit jaar de onderstaande speeltoestellen geplaatst.
Dank is hierbij verschuldigd aan onze hoofsponsor “Gerliko Constructiestaal, die
de stalen voetbaldoeltjes en het frame van het voetbalgatenbord met een
sponsorbijdrage heeft vervaardigd. Onze clubcoryfee Kees Tabak heeft het
gatenbord vervolgens decoratief geschilderd.
Het voorbereiden van de ondergrond en het plaatsen van de loodzware
tafeltennistafel is uitgevoerd door ons Altius lid en eigenaar van
“Hoveniersbedrijf Töning Tuinen” Reinier Töning, die deze werkzaamheden met
een forse sponsoring voor ons heeft gerealiseerd.
Tevreden kijken wij terug op de realisatie van deze doelen en hebben er
vertrouwen in dat onze jeugd hier veel speelplezier van zal hebben

2

Tafelvoetbal (inmiddels in de kantine geplaatst)

Voetbaldoeltjes

Voetbalgatenbord

Muurschildering

Tafeltennistafel

Ad-2 Upgraden entree vereniging,(incl. fietsenstalling en zeecontainer)
Dit plan is verder uitgewerkt en een deel van het project “vlaggen” is hierin
geïntegreerd. Dit plan bestaat nu uit de volgende onderdelen:
- het verplaatsen, maar ook schilderen, van de zeecontainer;
- het verplaatsen van het welkom bord;
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-

het aan weerszijde van het welkom bord plaatsen van een ca. zeven met
hoge vlaggenmast met baniervlag;**
- het rooien van de kerstboom;
- het nagenoeg verdubbelen van het aantal stallingsplaatsen voor fietsen;
- het plaatsen van een hekwerk rond de fietsenrekken;
- het aanbrengen van enkele bloembakken.
- Het aanbrengen van zitelementen
**Eén mast en baniervlag wordt bekostigd door de rugbyclub RCH
Wanneer het bestuur van de vereniging heeft ingestemd met dit plan en de
schenking heeft aanvaard, hopen wij e.e.a. spoedig in 2020 te kunnen
realiseren.
Ad-3 Vlaggen
Dit betreft het schenken van vlaggen voor de vijf vlaggenmasten die nu bij de
ingang van het hoofdveld staan. De detaillering van dit plan wordt de komende
periode verder uitgewerkt.
“Tafelgesprek”
Hoewel er iets minder vrienden (2) aanwezig waren op de vriendenavond dan
vorig jaar, was deze niet minder gezellig en zeker constructief.
Wat de “zichtbaarheid” van de Club van 100 betreft zijn er op ons verzoek een
aantal ideeën aangedragen. Hiermee gaan wij in gesprek met de communicatiemedewerkster van Altius om deze verder uit te werken.
Conform het beleid hebben de aanwezigen ingestemd met het voorstel van het
bestuur om voor 2020 uit te gaan van een schenking tot ca. € 1.000,=.
Daarnaast worden uiteraard de eerder gekozen doelen van 2019 ook
gerealiseerd zoals beschreven onder het kopje “projecten”.
Nieuwe doelen
Er zijn goede ideeën aangedragen en uiteindelijk is er gekozen om in 2020 het
aantal picknicktafels uit te breiden en de tienjaar oude picknicktafels daar waar
nodig te herstellen.
Wel zullen we komend jaar een onderzoek doen naar de mogelijkheden om een
zodanig geluidsinstallatie aan te kopen, dat er goed en duidelijk op de velden
omgeroepen kan worden, zonder dat dit de installatie in de kantine beïnvloedt.
Met het bestuur gaan we in overleg om de haalbaarheid van het idee om op de
zaterdagochtenden koffie e.d. langs de velden rond te brengen te onderzoeken.
De club van 100 is bij een positieve uitkomst bereid dit eenmalig te faciliteren.
Ook zal aan het bestuur gevraagd worden naar hun voornemens om het wifisignaal op de accommodatie te verbeteren. Als dit in het verschiet ligt, is het
realistisch het oude doel van wifi-gestuurde thermostaten weer op te voeren.
Hier gaan wij als bestuur het komende jaar mee aan de slag.
De onderstaande eerder genoemde doelen blijven op de lijst staan:
- bankjes langs de velden;
- headsets.
Al met al kan er weer teruggekeken worden op een zeer geslaagde, zinvolle,
constructieve 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
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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

Gerealiseerde doelen:
2001
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2014
2016
2017
2017
2017
2019
2019
2019
2019
2019
2019

-

aanzienlijke bijdrage nieuwe kleedkamers
televisie in de kantine
nieuwe geluidsinstallatie in kantine
AED (hartdefibrillator)
vijf picknicktafels voor de kantine
optimalisatie geluidsinstallatie
bijdrage kussens in kantine
energiereductie door warmtecompressoren
overkapping boven de ingang van de kantine
drie picknicktafels
drie luidsprekers buiten
twee as/prullenbakken buiten
projectscherm kantine
Tafelvoetbaltafel
Voetbalgatenbord
Tafeltennistafel
Voetbaldoeltjes
muurschildering

Te realiseren doelen:
Boven € 1.000,=
- Upgraden entree vereniging,(incl. fietsenstalling en zeecontainer en
baniervlaggen)
Onder de € 1.000,=
- Vlaggen (tussen kunstgras en hoofdveld)
- Uitbreiden en herstellen picknicktafels

Mogelijke doelen in de toekomst:
-

Geluidsinstallatie voor buiten
Faciliteren rondbrengen koffie e.d. langs de velden
bankjes langs de velden;
headsets - wifi-gestuurde thermostaten
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