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Zoals jullie van ons gewend zijn hierbij onze 2e 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, het aantal 
vrienden, de wegens corona geannuleerde Vriendenavond 2020 en de geplande 

Vriendenavond in 2021 en natuurlijk een aantal mededelingen. 
 

 Van de voorzitter 
Misschien moeten we het jaar 2020 maar snel vergeten. De coronacrisis heeft 
ons flink dwars gezeten en hopelijk gaat 2021 ons allen positief verrassen. 

Helaas moesten we de Vriendenavond van 9 november j.l. wegens de 
coronaperikelen annuleren. In deze Nieuwsbrief willen we jullie de gebruikelijke 

informatie verstrekken en tevens informeren hoe wij de naaste toekomst zien. 
 
Gelukkig kon ook dit jaar v.v. Altius weer steunen op een flink aantal Vrienden, 

en konden we – het bestuur van de Altius Vriendenclub van 100 – dankzij jullie 
steun weer de resultaten van een aantal projecten opleveren. Daarover verderop 

in de ze Nieuwsbrief meer. 
 
Een woord van dank is ook op zijn plaats aan de mannen van de 

onderhoudsploeg die ons in vele opzichten helpt bij het realiseren van de 
projecten. Hulde ! 

 
In het belang van v.v. Altius hopen we met jullie steun in 2021 weer een paar 
mooie projecten te realiseren. 

 
Ondanks de corona narigheid wensen wij jullie fijne Kerstdagen en een gelukkig 

Nieuwjaar.  
 

Aantal vrienden  

In de vorige (25e) nieuwsbrief hebben wij gemeld dat het aantal Vrienden was 
gestegen naar 56, waarvan 13 bedrijven (2015=45, 2016=54 en 2017=55 en 

2018=52).  
De volgende dertien bedrijven zijn nu lid: Gerliko Constructiestaal, 

Gertjanjansenfotografie, van Dijck & De Ridder, Raad Kortenhoef, 

Hoveniersbedrijf Bakker, VOF Van den Hazel & Partner , Aannemingsbedrijf J. 

Lieverst, Architecten en bouwadviseurs Stork & Albrecht, Drukkerij de Toekomst,  

              Altius Vriendenclub van 100  



WeBuild Work BV, Installatiebedrijf Birkhoff BV, Make it Heppener en 

Hoveniersbedrijf Töning Tuinen. 

Er is  één  nieuw lid bijgekomen, welkom! 

Helaas heeft één bedrijf aangegeven de vriendschap per 1-1-2021 te beëindigen. 
Dat betekent dat we momenteel 58 vrienden hebben, maar per einde van dit jaar 

zien we een daling naar 55, waarvan 12 bedrijven.  
 

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, stond o.a. het volgende project: 

Upgraden entree vereniging (incl. fietsenstalling, zeecontainer en vlaggen) 

 

 

 

Reeds eerder is via de website van onze vereniging gemeld dat de upgrade van 

de entree is afgerond. 

Jullie hebben het bij aankomst op ons complex vast al gezien : de entree is 

veranderd, de grote dennenboom is weg, het bord met Altius en RCH erop is 

verplaatst en aan weerszijden van het bord staat een 9 meter hoge vlaggenmast, 

één met een banier van Altius en één met banier van RCH. 



De Club van 100 bedankt de mensen die de werkzaamheden hebben uitgevoerd, te 

weten: Arnaud Hendriksen van full service communicatiebedrijf de Toekomst, Kees 

Bakker van Hoveniersbedrijf Bakker en onze eigen onderhoudsmedewerkers. 

 

 

 

Ook de fietsenstalling voor Altius is nu gerealiseerd. Op de foto is te zien dat er 

nu een gedeelte van het parkeerterrein door middel van een hekwerk is 

afgescheiden van de autoparkeervakken. Het voorste deel is bestemd voor de 

fietsen, het achterste deel (tegen de heg aan), zowel links als rechts van de 

ingang van het huis van onze buurvrouw, is bestemd voor motoren (en 

brommers) en scooters. Dat staat ook aangegeven door borden.  

Veel oude betonnen U-profielen zijn samengevoegd tot plantenbakken. Als de 

tuincentra weer open zijn zullen we daar planten in doen. Dat zal het gehele 

plaatje nog verder verfraaien. 

De nieuwe betonnen elementen zijn bedoeld ter bescherming van het hekwerk, 

maar ook als mogelijke zitplaats voor wachtenden. 

Het hekwerk is geplaatst door Hexta Hekwerk, het fietsentrek is afkomstig van 

Falco, de betonnen elementen van Giverbo en de borden “Motoren & Scooters” 

van onze goede sponsor De Toekomst. Dank is ook verschuldigd aan onze 

onderhoudsmedewerkers onder leiding van Jan Glas. 

 



 

 

De 2e foto laat zien dat er rekening is gehouden met de route van parkeerterrein 

P4 naar Altius; men kan in een rechte lijn over het bruggetje en de doorgang van 

de fietsenstalling naar Altius lopen. 

(Zoals de aandachtige toeschouwer misschien opvalt: op de foto ontbreekt 1 vlag. Helaas is de vlag 

van RCH door de storm omgewaaid; De Toekomst zal deze op korte termijn herstellen) 

Al met al hebben deze twee afgeronde projecten een zeer positieve uitstraling 

voor onze club. Een waardige entree voor de leukste club met ambitie!  

De door onze vriendenclub geschonken picknicktafels hebben een stevige 

onderhoudsbeurt gehad. Ook hierbij hebben de Altius onderhoudsmedewerkers 

een grote rol gespeeld. Klasse, heren! 

Verder staan nu nog op de lijst van projecten: 

- Vlaggen tussen veld 1 en veld 2 
Hierover zal door het bestuur van de vriendenclub nog contact worden opgenomen met de 
sponsorcommissie. 

- Bankjes langs de velden 
Staat vooralsnog op de lijst voor 2021. 

- Koffie verstrekken langs de velden 
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. Het 

bestuur heeft aangegeven hier geen vervolg aan te kunnen geven. Project vervalt hiermee.  
- Geluidsinstallatie 

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

- Wifi gestuurde thermostaten 
Dit is een project dat eerder werd geannuleerd vanwege een te slechte Wifi verbinding bij 



Altius. We houden dit project op de lijst en zodra de Wifi verbinding van Altius op 
voldoende sterkte is zullen we dit verder oppakken..  

- Headsets voor het opleiden van scheidsrechters 
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 was vastgesteld op vrijdag 9 november 2020. 
Helaas kon deze door de coronasituatie niet doorgaan. Voorlopig hebben wij deze 

avond uitgesteld naar 12 maart 2021. De avond van 2021  staat gepland voor 12 
november. Wij hopen dat deze avonden wel door kunnen gaan en dat alles weer 
wat normaler kan verlopen. Houdt deze data vrij! 

 
Nieuwe projecten 

Tijdens de vriendenavond  bespreken wij meestal welke nieuwe projecten 
opgepakt zouden kunnen worden. Nu deze avond (nog) niet heeft 
plaatsgevonden, willen wij jullie vragen om voor 15 februari a.s. suggesties in te 

sturen via clubvan100.altius@gmail.com 
Deze suggesties kunnen wij dan bespreken op de vriendenavond van maart a.s. 

 

Nieuwsbrief op de website 
Zoals jullie hebben kunnen zien zijn onze nieuwsbrieven ook te vinden op de 
website van Altius.  
 

Bijdrage 2021  
Het nieuwe jaar nadert weer. Wij zien dan ook graag dat jullie in het begin van 

2021 weer jullie bijdrage overmaken. 
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 2021. 
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 - 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 
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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 

2018  - energiearme cv-pomp voor de vloerverwarming 

2019  - projectiescherm 

2019 - speeltoestellen (gatenbord, tafelvoetbal, tafeltennis , e.d.) 
 - muurschildering 
2020   - upgrade entree sportpark 

2020  - upgrade fietsenstalling 
 

 


