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Hier onze eerste nieuwsbrief van het jaar 2022. In deze nieuwsbrief informeren wij jullie hoe
ver wij zijn met de uitwerking van de besluiten van de vorig jaar in november gehouden
Vriendenavond met betrekking tot de gekozen projecten, de bezetting binnen ons bestuur,
het aantal vrienden, de geplande Vriendenavond in 2022 en natuurlijk een aantal
mededelingen.
Bestuur Vriendenclub van 100
Na het vertrek van het bestuurslid Arjen Janson, zijn wij helaas nog niet succesvol met het
weer invullen van de ontstane vacature. In de laatste Vriendenavond bleek dat wij op het
gebied van actief communiceren wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Wij zien het
bestuur dan ook graag aangevuld met iemand die affiniteit heeft met communicatie en social
media in het bijzonder. Bestuurslid zijn van de Vriendenclub van 100 vergt niet zo heel veel
tijd. Wij komen naast de jaarlijkse Vriendenavond drie keer per jaar bij elkaar. Het uitwerken
van de persoonlijke actiepunten is niet een echt tijdrovende bezigheid.
Als je eens wilt meemaken hoe een en ander gaat, dan nodigen we je graag uit om eens een
vergadering bij te wonen en te bespreken wat je voor de Vriendenclub van 100 kunt
betekenen. Als je iemand weet die dit leuk zou vinden, komen we graag met die persoon in
contact.
Aantal vrienden en financiën
Het aantal Vrienden bedraagt momenteel (1 mei 2022) 55 Vrienden. (2018 = 52, 2019 = 57,
2020 = 58 en 2021 = 61) Bestaande uit 44 personen en 11 bedrijven. Een daling van 5
vrienden en 1 bedrijf.
De volgende 11 bedrijven zijn nu lid: Gerliko Wapeningsstaal, Gertjanjansenfotografie, Dijck
& de Ridder, 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.
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 om, net als
jij, vriend te 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.
Financiën
Op 31 december 2021 bedroeg het saldo van de Club van 100 € 4.359,55.
Na ontvangst van de bijdragen 2022 van de Vrienden en de betaling van de picknicktafels en
het sponsorbord bedraagt het saldo op 1 mei 2022 € 7.492. En we verwachten nog € 300 aan
bijdragen over dit jaar. Wanneer er meer duidelijkheid is over de door het Algemeen Bestuur

gewenste invulling van het terrein achter onze accommodatie (zie hierna onder
Ontwikkelingen Kininelaantje 5), kunnen we een definitieve plek bepalen voor de
boogvormige voetvolleytafel. Het bedrag op onze bankrekening is ruimvoldoende om de
aanschaf en plaatsing ervan te realiseren.
Stand van zaken projecten 2022.
Op de vorige jaar in november 2021 gehouden jaarlijkse Vriendenavond is gekozen voor de
drie onderstaande dit jaar te realiseren doelen:
1. Boogvormige voetvolleytafel
2. Vervangen en uitbreiden picknicktafels
3. Nieuwe en uitbreiding borden langs het hoofdveld
Ontwikkelingen Kininelaantje 5
Eind vorig jaar is de bewoonster in het woonhuis achter onze accommodatie verhuisd.
Hierdoor is de woning en het omliggende terrein vrijgekomen. Door ons Algemeen Bestuur,
en dat van de rugbyclub RCH, is direct contact opgenomen met de gemeente. Zij hebben
kunnen afspreken dat het woonhuis en de omliggende terreinen te huur worden aangeboden
aan Altius en RCH. Momenteel wordt er aan gewerkt om een en ander te formaliseren. Door
ziekte en personeelstekort bij de gemeente heeft dit helaas niet de hoogste prioriteit. Door
deze ontwikkeling hebben wij als bestuur van de Club van 100 besloten om deze
ontwikkelingen nauw in de gaten te houden en de realisatie van de boogvormige
voetvolleytafel (project – 1) “on-hold” te zetten. Dit in verband met de keuze die gemaakt
moet worden; wellicht kiezen we er dan voor om deze tafel achter onze accommodatie te
plaatsen. Mocht er te zijner tijd aldaar behoefte zijn aan picknicktafels dan kan de vereniging
deze van de voorzijde naar de achterzijde verplaatsen. Het project picknicktafels hebben we
dan ook wel doorgezet.
Ad-1. Boogvormige voetvolleytafel
Dit project is “on-hold” gezet. (zie bovenstaande uitleg)
Ad-2 Vervangen en uitbreiden picknicktafels
Er zijn vier picknicktafels besteld die eind april jl. zijn afgeleverd en geplaatst.
Hierdoor zijn er voldoende tafels aan de voorzijde beschikbaar, waardoor het niet meer nodig
is met tafels te gaan slepen om in de zon te kunnen zitten. Ook de onderhoudsploeg is de
Vrienden zeer erkentelijk omdat zij de picknicktafels niet steeds behoeven terug te zetten.

Ad-3. Nieuwe en uitbreiding borden langs het hoofdveld
Begin dit jaar heeft het bestuur van de vereniging vele borden langs het voetveld kunnen
vervangen, waardoor er een betere uitstraling langs het hoofdveld is ontstaan. Ons is
verzocht om gelijktijdig ons nieuwe bord te realiseren. Aan dit verzoek hebben wij gehoor
gegeven. Het nieuwe sponsorbord van onze Club van 100 is dan ook nabij de toegang tot het
hoofdveld aangebracht.

Vriendenavond 2022
De Vriendenavond voor dit jaar hebben wij vastgesteld op vrijdag 18 november 2012. Noteer
deze datum alvast in je agenda !!
Bijdrage 2022
Tot ons genoegen zijn bijna alle bijdragen voor 2022 inmiddels ontvangen. Dank daarvoor!
De enkele Vriend die nog niet heeft betaald gaan wij persoonlijk benaderen.
Met vriendelijke groet,
De Altius Vriendenclub van 100
Henk Jepkes
Ed Berkenbosch
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
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.)
2019 - muurschildering
2020 - Vlaggen bij entree naast welkom bord
2020 - Uitbreiding en verfraaien fietsenstalling
2021 – Nieuwe AED (hartdefibrilator) samen met RCH
2022 - uitbreiding picknicktafels
2022 - Uitbreiding sponsorbord langs het hoofdveld
Mogelijke doelen in de toekomst:
-

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

