Altius Vriendenclub van 100

28e Nieuwsbrief, December 2021.
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Zoals te doen gebruikelijk na de Vriendenavond hierbij onze 2e nieuwsbrief van
het jaar 2021. Gelukkig kon de Vriendenavond, in tegenstelling tot vorig jaar
vanwege de coronamaatregelen, wel doorgang vinden. In deze nieuwsbrief
informeren wij jullie wat de stand van zaken is van de gekozen projecten, de
bezetting binnen ons bestuur, het aantal vrienden en de gehouden
Vriendenavond in 2021.
Bestuur Vriendenclub van 100
Helaas heeft Arjen Janson om persoonlijke redenen moeten besluiten zijn
bestuursfunctie binnen de Vriendenclub van 100 neer te leggen. Wij betreuren
maar respecteren zijn besluit. We kijken met veel plezier terug op lange periode
dat wij met hem mochten samenwerken. Wij als bestuur hebben dan ook op een
passende wijze van Arjen afscheid genomen.
Bedankt Arjen voor alles wat je voor de Vriendenclub van 100 hebt gedaan.
Wij zijn van mening dat het bestuur uit 4 leden moet bestaan en hopen de nu
ontstane vacature snel weer te kunnen invullen. Wij willen graag in contact
komen met een kandidaat die het leuk lijkt om ons te komen versterken en tot
het bestuur wil toetreden.
Vriendenavond van november 2021
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 de drie leden van het bestuur van de Vriendenclub van 100 waren er dit
jaar 10 vrienden aanwezig. Waaronder een aantal nieuwe gezichten. 15 vrienden
hebben zich officieel afgemeld. Vanwege de coronacrisis was het wel nieuw dat
iedereen zijn QR -code moest tonen.
Net als andere jaren was het wederom een interessante en zinvolle bijeenkomst
met vele ideeën, gedachten en leuke gesprekken.

Praatje van onze voorzitter op de Vriendenavond
Onze voorzitter Henk Jepkes begint de avond door een ieder welkom te heten en
te bedanken dat zij ook dit jaar weer lid van de Altius Vriendenclub van 100 zijn.
Door het neerleggen van de bestuursfunctie door Arjen Janson bestaat het
bestuur uit drie personen. Binnen het bestuur hebben we dus weer een vacature.
Zoals gezegd zijn we op zoek naar een vervanger van Arjen en hopen deze
spoedig aan jullie te kunnen voorstellen.
Naast de Vriendenavond is het bestuur door de coronamaatregel dit kalenderjaar
driemaal bijeen geweest. Met deze nieuwsbrief zijn er ook dit jaar twee
nieuwsbrieven uitgebracht.
In de vorige (27e) nieuwsbrief hebben wij gemeld dat er 58 vrienden zijn.
Het afgelopen jaar is dit aantal gestegen naar 61 Vrienden. Bestaande uit 49
personen en 12 bedrijven. Helaas heeft één van onderstaande bedrijven en vier
privé-personen aangegeven per 1-1-2022 te stoppen.
De volgende twaalf bedrijven zijn nu lid: Gerliko Wapeningsstaal,
Gertjanjansenfotografie, Dijck & de Ridder, RAAD Kortenhoef, Hoveniersbedrijf
Bakker, VOF Van den Hazel & Partner, , Architecten en bouwadviseurs Stork &
Albrecht, Sigificant Signing & Restyling, 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 wederom 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 lid 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.
Tot nog toe zijn we de coronacrisis redelijk goed doorgekomen, maar het verlies
van vijf vrienden is natuurlijk wel erg jammer.
Stand van zaken projecten 2021
Op de lijst voor 2020, stonden de volgende projecten:
1. Upgraden entree vereniging,(incl. fietsenstalling, zeecontainer en vlaggen)
Dit jaar is dit project definitief afgerond door het aanbrengen van de
beplanting.
Het Algemeen bestuur en wij ontvangen veel positieve reacties over dit
project. Het is dus blijkbaar een schot in de roos
2. Afronden aanbrengen nieuwe AED
(in combinatie met onze buren RCH in 2021 gerealiseerd)

Verder zijn er vanwege het uitvallen van de vriendenavond in 2020 geen nieuwe
projecten opgepakt.
Andere projecten die op het wensenlijstje staan:
- Bankjes langs de velden
- Geluidsinstallatie
-

Komt te vervallen. Is inmiddels door het Algemeen Bestuur zelf gerealiseerd

Wifi gestuurde thermostaten

Komt te vervallen. Door de noodzaak tot het vervangen van twee CV-ketels, heeft het
Algemeen Bestuur gelijk de Wifi-gestuurde thermostaten aangebracht.

-

Vlaggen tussen veld 1 en 2
Extra picknicktafels

Financiën
Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat ook dit jaar iedereen zijn bijdrage
heeft betaald.
Het banksaldo bedroeg op 1 november 2021 € 4.272,-. Met het aantal vrienden
voor volgend jaar zijn de verwachte inkomsten voor 2022 ca. € 4.000,=.
Omdat we afgelopen jaar geen nieuwe doelen hebben kunnen oppakken, is er
voor 2022 financiële ruimte om een groot project boven de € 1.000,- aan te
pakken.
De voorzitter doet ook dit keer weer een beroep op alle vrienden om in 2022 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.
“Tafelgesprek”
Net als voorgaande jaren was het weer een gezellige en zeker constructieve
avond.
Wellicht door de die avond voor het eerst aanwezige vrienden, zijn er nieuwe
suggesties geopperd om het aantal vrienden te verhogen, de “zichtbaarheid” te
vergroten en de Vriendenclub van 100 te promoten.
Zelf dacht het bestuur aan het vernieuwen en uitbreiden van de borden langs het
hoofdveld. De aanwezige vrienden adviseren actiever te worden op social media.
En om ons ook via deze kanalen meer te richten op de jeugd en hun ouders.
De kennis om dit te realiseren is binnen het bestuur beperkt aanwezig. Een hierin
gespecialiseerd communicatiedeskundige kan hier zeker bij helpen. Vanuit de
aanwezigen zijn enkele suggesties gedaan om hier iemand voor te benaderen.
Nieuwe doelen
Vanwege de coronapandemie zijn er dit jaar geen nieuwe projecten opgestart.
De aanwezigen stemmen dan ook in met het voorstel van het bestuur, dat er dit
lopend jaar weer een doel gekozen kan worden met een investering groter dan
€ 1.000,-.
Het bestuur memoreert dat de onderstaande doelen nog op de lijst staan:
extra picknicktafels, vlaggen tussen veld 1 en 2 en bankjes langs de velden.
Het Algemeen Bestuur van Altius wil graag een tegelpad langs het hoofdveld aan
de zijde van RCH. Zelf wil dit bestuur de borden langs het hoofdveld vernieuwen
en uitbreiden.
Verder worden de volgende doelen voorgesteld:
- Parasols bij de picknicktafels (tegen de regen)
- Boogvormige voetvolleytafel tussen het hoofdveld en veld 3
- Energie besparende maatregelen
- Extra grote vlag bij de hoek van veld 2 aan het Kininelaantje ter
vergroting van de herkenbaarheid
- Zitbankjes bij het nog te realiseren nieuwe tegelpad
Het zijn goede ideeën die zijn aangedragen. Wel wordt besloten om het project
“vlagen tussen het hoofdveld en veld 2” te vervangen door een “grote vlag op de
hoek van veld 2 aan het parkeerterrein ter hoogte van het Kininelaantje”.

Uiteindelijk is er gekozen om in 2022 de onderstaande doelen te realiseren:
1. Boogvormige voetvolleytafel
2. Vervangen en uitbreiden picknicktafels
3. Nieuwe en uitbreiding borden langs het hoofdveld
De parasols, een herkenbare vlag op de hoek van het tweede veld en het
Kininelaantje, energiebesparende maatregelen, een nieuw tegelpad langs het
hoofdveld en bankjes bij het nieuwe tegelpad worden aan te lijst van nog te
realiseren doelen toegevoegd.
Wij als bestuur kunnen weer vooruit om de gedoneerde financiën op een
verantwoorde wijze om te zetten in projecten ten goede van onze mooie
vereniging.
Al met al kan er weer teruggekeken worden op een zeer geslaagde, zinvolle,
constructieve en heel gezellige Vriendenavond.
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
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
Ed Berkenbosch
Mijndert Tolk

Gerealiseerde doelen:
2001
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2014
2016
2017
2017
2017
2018
2019
2019
2019
2020
2020
2021

- 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
- Vlaggen bij entree naast welkom bord
- Uitbreiding en verfraaien fietsenstalling
– Nieuwe AED (hartdefibrilator) samen met RCH

