Altius Vriendenclub van 100

25e Nieuwsbrief, Mei 2020.

13e jaargang, nummer 1

Zoals jullie van ons gewend zijn hierbij onze 1e nieuwsbrief van het jaar 2020. 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 2020 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 wij Mijndert Tolk bereid hebben gevonden de rol van
secretaris van de Club van 100 (weer) op te pakken.
Welkom Mijndert, en bedankt Ewout voor het tijdelijk opvullen van het gat dat
ontstaan was.
Aantal vrienden
In de vorige (24e) nieuwsbrief hebben wij gemeld dat het aantal Vrienden was
gestegen naar 57, waarvan 14 bedrijven (2015=45, 2016=54 en 2017=55 en
2018=52).
Helaas heeft één bedrijf de vriendschap per 1-1-2020 beëindigd, daarnaast heeft
een ander bedrijf aangegeven de vriendschap per 1-1-2021 te beëindigen.
Dat betekent dat we momenteel 56 vrienden hebben, maar per einde van dit jaar
saldo nog een daling naar 55.
De volgende dertien bedrijven zijn nu lid: Gerliko Constructiestaal, Gerepo, MCB
Advies, Raad Kortenhoef, Hoveniersbedrijf Bakker, VOF Van den Hazel & Partner
, Aannemingsbedrijf J. Lieverst, Architecten en bouwadviseurs Stork & Albrecht,
AH Design WeBuild Work BV, Installatiebedrijf Birkhoff BV, Make it Heppener en
Hoveniersbedrijf Töning Tuinen.
Het blijft dus echt noodzakelijk om met z’n alle nieuwe vrienden te werven om
onze doelen te kunnen realiseren.
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.
We hopen dat de coronacrisis geen roet in het eten gooit.
Stand van zaken projecten 2020.
Op de lijst voor dit jaar, 2020, staan de volgende projecten:
1. Upgraden entree vereniging,(incl. fietsenstalling, zeecontainer en vlaggen)

Na uitvoering overleg met het bestuur van de vereniging is onlangs overeenstemming
bereikt om dit project gedeeltelijk uit te voeren. Dit betekent dat we nu alleen verdere
uitwerking geven aan het upgraden van de entree van het complex, d.w.z. het verplaatsen
van de zeecontainer, het plaatsen van vlaggen, het verplaatsen van het welkomstbord en
het verwijderen van de boom aldaar.
Offertes worden nu opgevraagd.

2.

Reparatie en aankoop picknick tafels

We hebben de onderhoudsploeg bereid gevonden een inventarisatie te maken van op te
knappen c.q. aan te kopen tafels. Wordt vervolgd.

3. Vlaggen tussen veld 1 en veld 2.
Moet nog opgepakt worden.

Verder staan nog op de lijst voor 2021 en daarna:
-

Bankjes langs de velden

-

Koffie verstrekken langs de velden

Staat vooralsnog op de lijst voor 2021
Wij hebben het bestuur van de vereniging aangegeven dit te willen opstarten, maar dat
dan helder moet zijn dat er door het bestuur structureel opvolging aan wordt gegeven. Dit
zal niet in 2020 gerealiseerd worden.

-

Geluidsinstallatie
Staat vooralsnog op de lijst voor 2021. Er zal nog dit jaar gestart worden met onderzoek
naar de mogelijkheden.

-

Wifi gestuurde thermostaten

-

Headsets voor het opleiden van scheidsrechters

Dit is een project dat eerder werd geannuleerd vanwege een te slechte Wifi verbinding bij
Altius. Maar in het LED verlichting project is de Wifi verbinding versterkt. Door onze
leverancier Birkhoff is een meting gedaan, waaruit is gebleken dat het Wifi signaal nu
voldoende is voor het gebruik van Wifi gestuurde thermostaten.
Ook hiervoor geldt dat het helder moet zijn dat er door het bestuur structureel opvolging
aan wordt gegeven. Dit zal niet in 2020 gerealiseerd worden.

Vriendenavond 2020
De Vriendenavond voor dit jaar hebben wij vastgesteld op vrijdag 6 november
2020. 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.

Bijdrage 2020

Tot ons genoegen zijn bijna alle bijdragen voor 2020 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 2020.
Uiteraard kan het bedrag ook overhandigd worden aan één van de
commissieleden.
Mocht het om welke reden dan ook – we zitten immers in een (corona) crisis –
echt niet lukken om vooralsnog te betalen, laat het onze voorzitter Henk Jepkes

dan even weten. Dan weten we waar we aan toe zijn. Uiteraard zal hij met deze
informatie vertrouwelijk omgaan.
Met vriendelijke groet,
De Altius Vriendenclub van 100
Henk Jepkes
Ed Berkenbosch
Arjen Janson
Mijndert Tolk

Gerealiseerde doelen:
2001
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2014
2016
2017
2017
2017
2018
2019
2020

-

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
speeltoestellen (gatenbord, tafelvoetbal, tafeltennis , e.d.)
muurschildering

