Altius Vriendenclub van 100

27e Nieuwsbrief, Mei 2021.

14e jaargang, nummer 1

Beste Vrienden van Altius,
Wat vliegt de tijd. Ondanks, of mede dankzij ?, corona. Gezamenlijke activiteiten
staan nog steeds op een laag pitje. Ook onze traditionele, jaarlijkse,
Vriendenavond kunnen we helaas nog steeds niet organiseren.
Toch willen we iets van ons laten horen. Achter de schermen gebeurt er nog wel
wat. En daarover willen we jullie informeren.
Van de voorzitter
Zo gaan we binnenkort de finishing touch aanbrengen op de prachtige
fietsenstalling die door de Altius Vriendenclub van 100 is gefinancierd. We
brengen dan bordjes op de hekken aan waaruit de schenking door de Club van
100 blijkt. Ook zullen we in de bakken rond de fietsenstalling planten
aanbrengen om het geheel een wat vriendelijker aanblik te geven.
Samen met onze buurman RCH hebben we een AED uitgekozen die eigenlijk al
buiten op de muur geïnstalleerd zou zijn als niet bij de leverancier vertraging was
opgetreden vanwege stagnatie in de levering van accu’s. Maar we verwachten de
installatie binnen enkele weken.
Verder kijken we nog samen met het bestuur van Altius naar mogelijkheden om
de geluidsinstallatie te verbeteren.
Aantal vrienden en financiën
Op dit moment hebben we 58 vrienden. Vier daarvan hebben aangekondigd dat
zij dit jaar hun laatste bijdrage hebben geleverd. Het blijft dus zaak om steeds
weer op zoek te gaan naar nieuwe vrienden. Daarbij is jullie hulp onontbeerlijk.
Help ons alsjeblieft.
Vrijwel alle vrienden hebben dit jaar betaald. In totaal is € 4.205 bijeengebracht.
We verwachten nog € 100 te ontvangen.
Het huidige banksaldo is € 5.107.

Hiervan moet nog wel het Altius deel (50%) van de AED betaald worden.
Dat bedrag blijft ruim binnen € 1.000.
Vriendenavond 2021
Na de geplande Vriendenavond van vrijdag 9 november 2020 kon helaas ook
naar 2 maart 2021 uitgestelde Vriendenavond niet doorgaan.
De Vriendenavond van dit jaar staat gepland voor 12 november. Wij hopen dat
deze avond wel door kan gaan en dat alles weer wat normaler kan verlopen.
Houdt deze datum vrij!
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