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Inleiding
Door alle coronamatregelen, met zelfs een periode dat het complex voor iedereen gesloten was, is het vreemd
om in deze omstandigheden de club te besturen. Gelukkig zijn er weer wat verruimingen mogelijk en kunnen de
senioren eindelijk ook weer van onze voorzieningen gebruik maken. Zij het tot de leeftijd van 27 jaar en
daarboven in groepjes van vier. Maar hierdoor gebeurt er weer meer op de club. Al met al blijft het jammer dat
de kantine en de kleedkamers gesloten blijven.
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben aangegeven wordt er achter de schermen door het bestuur met in
wel doorgewerkt. Er zijn dan ook de nodige besluiten genomen en ontwikkelingen geweest, waar we jullie over
willen informeren.
Het blijft echter door de Coronamaatregelen wel een bijzonder seizoen.
We waarderen iedere ondersteuning meer dan ooit!

Contributie in Corona-tijd
We merken dat er onduidelijkheid is over de betaling van contributie in deze tijd met corona beperkingen. We
leggen jullie graag uit wat ons standpunt is.
Net als ieder lid, vinden wij het heel vervelend dat we de afgelopen tijd niet hebben kunnen doen waarvoor we
lid zijn van Altius: wedstrijden spelen, (volledig) trainen, langs de lijn kijken of gezellig met elkaar praten in onze
kantine. We beseffen dat je voor je lidmaatschap minder hebt gekregen dan verwacht. Maar we vragen jullie ook
om begrip. Nu de kantine inkomsten zijn stilgevallen hebben we onze contributie inkomsten hard nodig om
Altius financieel gezond te houden.

Dringend verzoek om de contributie te betalen
Als je lid wordt van een vereniging ga je akkoord met de statuten, bepaal je samen in de ledenvergadering wat er
binnen de vereniging gebeurt én ben je contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen
en activiteiten waar kan maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten.
Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze
verschuldigd.
Helaas heeft ongeveer 10% van de leden van Altius deze contributie nog niet betaald. Omdat veel kosten gewoon
doorlopen is het van belang dat dit wel gebeurt. We willen dan ook iedereen met klem vragen deze contributie
alsnog te betalen. Wij moeten anders helaas een incasso procedure in gang zetten en het lid uitsluiten van
trainingen/wedstrijden. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Mochten er omstandigheden zijn waardoor betaling
niet mogelijk is, stuur dan een mail naar de penningmeester (penningmeester@altius.nl).

Mogelijkheden compensatie
Toch onderzoeken wij de mogelijkheden om onze leden tegemoet te komen en zo mogelijk te compenseren.
Daarom is besloten om:
1. af te zien van het innen van de afkoop van de vrijwilligersbijdrage van €50,2. In de ALV van mei a.s. met een voorstel voor compensatie te komen, als de financiële situatie dit toelaat.
Dit kan alleen als élk lid zijn of haar contributie betaald heeft. Ook de KNVB en de gemeente Hilversum stellen dit
als een voorwaarde voor het krijgen van subsidie.

Altius kan jullie steun goed gebruiken
Gelukkig hebben wij fantastische sponsoren en hebben we goede hoop enkele subsidies te ontvangen. We
verwachten dat we hiermee in ieder geval de begrote financiële verplichtingen gedurende dit seizoen kunnen
betalen.
Daarnaast hopen we van harte dat de leden onze mooie vereniging blijven steunen in deze voor iedereen heel
vervelende periode. Samen komen we deze coronacrisis door!

Bestuursmededelingen
Vacature voorzitter
Het is al weer een jaar geleden dat wij Ed Berkenbosch bereid hebben gevonden om ons ondersteuning te
bieden met het besturen van de vereniging. Inmiddels is er bestuurlijke rust en is de organisatiestructuur sterk
verbeterd. Met uitzondering van de functie van voorzitter zijn de overige bestuursfuncties ingevuld. Mede door
Ed zijn we ons, naast alle corona-aanpassingen, ook gaan richten op de toekomst van de vereniging. Hiervoor
hebben we gezamenlijk diverse beleidsnotities opgesteld. Deze notities moeten verder worden opgepakt en
worden geïmplementeerd in de organisatie van Altius. Dit is één van de taken voor de voorzitter. Ed heeft echter
aangegeven dat hij zich niet de persoon vindt om dit te gaan doen.
Gelukkig blijft hij ons op de achtergrond nog ondersteunen en waar gevraagd adviseren.
De noodzaak tot het vervullen van de functie van voorzitter is door het terugtreden van Ed Berkenbosch
daarmee nog belangrijker geworden.
Een ieder die het een uitdaging vindt de vereniging naar de toekomst te begeleiden roepen wij op om te
reageren. Een klein berichtje naar de secretaris is voldoende (secretaris@altius.nl).
Het bestuur bedankt Ed voor zijn inzet en ondersteuning.

Verenigingsplan
Momenteel zijn we bezig om het verenigingsplan 2016 – 2020 te actualiseren en nieuwe keuzen te maken voor
de toekomst van v.v. Altius. Wie willen we zijn en waar willen we naar toe?

Beresteinoverleg
Op initiatief van sc ‘t Gooi zijn we in overleg om te onderzoeken naar de mogelijkheden om te komen tot
optimale samenwerking op het sportcomplex Berestein. Het samen gaan in een nieuwe voetbalvereniging is
daarbij op voorhand niet uitgesloten. Door de bestuurders van sc ‘t Gooi is onderzoek gedaan naar
beleidsdocumenten van de rijksoverheid, gemeente Hilversum, NOC/NSF, de KNVB en demografische
ontwikkelingen voor de komende jaren. Een ieder heeft zich uitgesproken dat deze beleidsdocumenten de
leidraad zullen zijn voor ons overleg.
Helaas heeft het bestuur van sv Olympia’25 besloten voorlopig niet meer aan dit overleg te willen deelnemen.
Dit betekent dat er nu door sc ‘t Gooi, Rugby Club Hilversum en v.v. Altius verder wordt gesproken. We houden
er rekening mee, en hopen, dat sv Olympia’25 later weer zal aansluiten. Een belangrijke voorwaarde voor ons is
dat de gemeente Hilversum achter dit onderzoek gaat staan en bereid is hierin te gaan participeren.
Momenteel werken we met de drie genoemde verenigingen aan een startnotitie/ intentieovereenkomst om met
de gemeente Hilversum te gaan bespreken. Dit overleg zal eind april plaatsvinden.
Het doel is om in de Algemene Ledenvergadering deze notitie/ overeenkomst aan de leden voor te leggen en
mandaat te vragen dit proces verder te mogen vervolgen.

Geschenk Altius Vriendenclub van 100
Het zal een ieder niet zijn ontgaan dat onze fietsen- en
scooterstalling er momenteel tip-top uitziet.
Wij willen de Vrienden van de Club van 100 dan ook hartelijk
danken voor het geschenk. Lees hier verder

Onderhoud kunstgrasveld en natuurgrasvelden
Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt is de aanbestedingsprocedure, in opdracht van de gemeente
Hilversum, voor het vervangen van de toplaag van ons kunstgrasveld zo goed als afgerond. Met de gemeente
hebben we afgesproken dat wij ten alle tijden over één veld willen kunnen beschikken. In combinatie met het
reguliere grootonderhoud aan de natuurgrasvelden, betekent dit dat het vervangen van de toplaag voor die tijd
gerealiseerd moet zijn. Vanwege de andere gereserveerde data voor verschillende activiteiten op ons complex
zal dit voor eind mei moeten gebeuren.
Wij vragen de leden rekening mee te houden, dat in de maanden april en mei, voor een periode van ca. vijf
weken, het kunstgrasveld niet gebruikt kan worden.
Ook de puppiebak zal dan van een nieuwe toplaag worden voorzien. De nieuwe van kunststof vervaardigde
toplaag zal worden voorzien van milieutechnisch en wettelijk toegestaan invulmateriaal.
Hoewel de competitie niet meer wordt hervat, zullen de dan nog wel te spelen wedstrijden op de
natuurgrasvelden ingedeeld moeten worden.
Het regulier grootonderhoud van de natuurgrasvelden staat vooralsnog gepland voor de periode van maandag
14 juni t/m vrijdag 4 september 2021. Het wel of niet doorgaan van de door ons geplande activiteiten kunnen
hier nog verandering inbrengen.

90-jarige jubileum
Op 24 september 1931 is onze voetbalvereniging vv Altius opgericht. Een klein rekensommetje leert dat onze
vereniging dit jaar in de maand september 90 jaar bestaat. Als bestuur willen wij deze mijlpaal niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Daarom hebben wij besloten om hier aandacht aan te schenken.
Wij hebben Henk Jepkes gevraagd en bereid gevonden, een werkgroep te coördineren die deze dag vorm en
inhoud gaat geven. Leden van deze werkgroep “90-jarig jubileum” zijn: Birgit van Altena, André van der Wal,
Janine Lieverst, Peter Smits en Judith Schut. We zijn heel blij dat deze mensen dit jubileum willen organiseren.
Uitgangspunt is dat het op één dag plaatsvindt, een sober karakter heeft, er activiteiten zijn voor alle leden en
oud leden. Noteer daarom alvast zaterdag 25 september 2021 in jouw agenda!

Parkeren Kininelaantje
Het mag inmiddels bekend zijn, dat men op de fietsstroken langs het
Kininelaantje niet mag parkeren. Ook niet op het asfalt achter de
doorgetrokken streep aan weerszijde van het Kininebruggetje. Er zijn al
bekeuringen uitgedeeld en dat zal in de toekomst vaker gebeuren.
Altius ondersteunt dit initiatief van de gemeente. Wij vinden de
bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de veiligheid van onze jeugdige
fietsers erg belangrijk.
In samenwerking met Rugby Club Hilversum hebben we een
verwijsbord geplaatst om iedereen te wijzen op de aanwezigheid van
het parkeerterrein P-4. Daar is vrijwel altijd ruimte om te kunnen
parkeren.

Info van de KNVB
Resterende competities
Zoals in de routekaart is aangegeven is er voor de jeugdcompetities in de categorie A en de onder
23 competities nog wel een mogelijkheid om de competitie uit te spelen. Zij zijn reeds zonder
beperkingen aan het trainen. We hopen dat tijdens de persconferentie versoepelingen worden
aangekondigd, zodat het spelen van wedstrijden mogelijk zal zijn en die competitie hervat wordt.
Indien dit niet mogelijk is, zullen deze competities ook doorstromen naar de KNVB Regiocup.
Vanaf 27 jaar trainen met vier
Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties met maximaal 4
mensen sporten, dat geldt dus ook voor voetbal. Voorwaarden is dat de spelers 1,5 meter afstand houden.
Op knvb.nl/rinus vind je extra informatie en voorbeeldtrainingen. Voor de leden tot en met 26 jaar was sporten
bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden, dat blijft overeind.

KNVB Regiocup
Zoals we eerder meldden, worden alle teams op voorhand ingedeeld voor de KNVB Regiocup. Dus je bent als
club automatisch ingeschreven. Je hoeft hiervoor niets te doen. Mocht jouw vereniging of een team niet
willen/kunnen deelnemen, dan bestaat er uiteraard de mogelijkheid om teams uit te schrijven voor deelname.
Om voorbereid te zijn op het uitblijven van versoepelingen voor de jeugdcompetities in de A-categorie en de O23
competities, delen de KNVB deze teams ook alvast automatisch in voor de KNVB Regiocup. Indien het hervatten
van de competitie dus niet mogelijk is, zijn zij ook opgenomen in de KNVB Regiocup.
Uitschrijven KNVB Regiocup
Zijn er teams die niet deel willen nemen aan de KNVB Regiocup, dan moeten deze nu al worden uitgeschreven
via de bestaande route. De deadline voor het uitschrijven is verlengd. Vanaf vrijdag 12 maart kunnen alle teams
worden uitgeschreven, dit kan tot en met uiterlijk 26 maart. Meer informatie over de KNVB Regiocup? Kijk op
www.knvb.nl/regiocup.

Van het Seniorenbestuur
Allereerst willen wij ons als seniorenbestuur nog aan jullie voor te stellen. Het seniorenbestuur bestaat uit
Raymond Lam (vertegenwoordiger selectie), Gary McMahon (vertegenwoordiger overige senioren) en Hans van
Wagtendonk (voorzitter en tevens lid van het algemeen bestuur).
Er is nog een vacature vertegenwoordigster vrouwenvoetbal.
We hebben als taak alle zaken voor de senioren te regelen, denk hierbij aan het voordragen van een nieuwe
hoofdtrainer, het zoeken van trainers voor de overige teams, materiaal voor de senioren, een goed
trainingsschema maken, Brakeldag en Nieuwjaarswedstrijd.
We zijn de afgelopen tijd bezig geweest met het opstellen en verdelen van taken en verantwoordelijkheden, het
neerzetten van de structuur binnen alle richtlijnen die het algemeen bestuur aan het neerzetten is. Er moeten
nog de nodige zaken de aandacht krijgen. Er liggen veel uitdagingen in deze moeilijk tijd, waarbij we maar al te
goed beseffen dat de seniorenafdeling hard is geraakt. Zoals elders in deze nieuwsbrief te lezen, werken we dan
ook aan een plan voor compensatie in het komende seizoen.
We werden in december enigszins verrast met de mededeling van Marco Gras, onze huidige hoofdtrainer, dat hij
aan het einde van het seizoen stopt. Gelukkig is hij behouden voor de vereniging. Hij gaat zich bezighouden met
voetbaltechnisch zaken. Met de huidige assistent, Henk Puijk, wordt nog gesproken om ook hem binnen de jeugd
te behouden voor de club.
Gelukkig kunnen we melden dat het ons gelukt is een nieuwe hoofdtrainer te vinden, die met instemming van de
gehele selectie, is aangesteld.
Het is Ilji van der Horst. De huidige trainer van sv De Vecht. Hij neemt zijn vaste assistent Chris Blomsma mee. Ilji
wordt verantwoordelijk voor beide selectie teams. Dit kan hij natuurlijk niet alleen en we zijn dan ook blij te
kunnen melden, dat, in overleg met Ilji, Teun van de Bosch (trainer/coach) en Raymond Lam (ass. trainer) het
komende seizoen het 2e selectie team voor hun rekening nemen.
De staf van de selectie is dus voor komend seizoen bijna rond.
We zoeken nog een vaste assistent-scheidsrechter voor het 2e selectieteam. Niels Schuurman blijft dit doen bij
Altius 1.
We zijn lekker bezig om de nieuwe structuur van de vereniging vorm te geven, dit moeten we niet overhaasten,
want zorgvuldigheid is hier gewenst.
Om de senioren, zodra het kan en mag, dit jaar toch nog te laten voetballen heeft de KNVB het plan opgevat om
voor alle teams een Regio Cup te gaan organiseren.
De A-selectie zal hier niet aan meedoen, die hebben gekozen om mee te doen met het door HSV Wasmeer,
samen met voetbal Hilversum en Omstreken, georganiseerde Hilversums Kampioenschap, deel te nemen.
Zodra over beide toernooien meer bekend is zullen we dit via de sociale media en website van Altius natuurlijk
gaan communiceren.
Tot die tijd hopen we dat ALLE senioren weer snel een beetje normaal mogen trainen.
Na alle Corona ellende hopen we het komende seizoen weer een normaal seizoen te kunnen gaan draaien. Wij
hebben er zin in en hopen alle senioren dan ook snel weer voetballend op de velden te zien, met het liefst een
drankje en hapje na afloop in de derde helft.

Van het Jeugdbestuur
'Positieve sfeer ondanks Corona’.
“Het gaat zeer de goede kant op met onze vereniging”, vindt jeugdvoorzitter Tom Haselager. “En dat zie je op
meerdere vlakken terug. De sfeer in de jeugdafdeling is prima, meer mensen dan voorheen willen wat voor de
club doen en onze jeugdleden voelen zich hier veilig en gewaardeerd. Kortom: er zijn genoeg redenen om
tevreden te zijn.”
Dat in een jaar waarin ook Altius gekweld werd door de uitwerking van de coronamaatregelen. De competitie
werd stilgelegd, de kantine ging op slot, kleedkamers mogen niet worden gebruikt, “Allemaal super vervelend”,
weet Tom Haselager “Maar naar de club toe is er vooral begrip. Mensen beseffen dat wij hier ook niets aan
kunnen doen”. Gelukkig mag er door de jeugd wel getraind worden. Dat doen ze onder leiding van een groep
trainers en begeleiders die pal staan voor de jongens en meiden. Ik neem daar mijn petje voor af. Net zoals we
als jeugdbestuur erg blij zijn met de komst van Marco Gras als Hoofd Technische Commissie ter ondersteuning
van ons technisch jeugdkader. Dit moet een garantie worden voor verbetering op vele fronten en hier kan een
mooie wisselwerking ontstaan tussen trainers, maar ook tussen de jeugd en senioren.
Toen Tom Haselager aan zijn jeugdvoorzitterschap begon stond één ding voor hem voorop: de jeugd moest bij
Altius lekker kunnen voetballen in een sociaal veilige en vrolijke omgeving op hun eigen niveau. Ook besloot hij
de organisatie van de jeugdafdeling te verstevigen, waarbij heldere communicatie een belangrijk speerpunt
vormde. Het was ook meteen duidelijk dat dit alleen kon slagen als het in gezamenlijkheid zou gebeuren.
Inmiddels staat er een goed fundament met een garantie voor de toekomst. Met een zeer bekwame groep
coördinatoren voor alle jeugd elftallen die zorgen dat er ondanks de corona toch tegen een onderling bal getrapt
kon worden. Het is duidelijk dat de jeugd juist in deze tijd extra graag voetbalt. Je ziet dat onder meer aan de
trainingsopkomst. Die ligt hoog. De onderlinge wedstrijden vormen een leuk extraatje. Om uiteindelijk terug te
keren in ‘het oude normaal’, want daar verlangen we met z’n allen enorm naar. Lekker voetballen tegen andere
clubs, genieten van het zonnetje, publiek langs de lijn en gezellig napraten in de kantine. Het lijkt lang geleden,
maar die mooie tijd komt hopelijk zo snel mogelijk terug. Tom wil iedereen bedanken voor het geduld van het
anders omgaan met de nieuwe voetbal route.
Er komen mooie activiteiten aan en hopelijk kunnen wij daar als ouders ook aan deelnemen. Volg alle media in
de gaten om te weten welke activiteiten er aan komen. Hopelijk wordt één activiteit een groot feest en dat is het
90 jarige bestaan van Altius in september 2021.

Technisch Commissie
Via deze weg wil ik mij voorstellen aan alle jeugdleden en
ouders/verzorgers van Altius. Daarnaast wil ik jullie
meenemen in de toekomst- plannen, op voetbal technisch
vlak, van Altius.
Ik ben Marco Gras, 44 jaar en docent op de Sport & Bewegen
opleiding in Hilversum. Ik heb drie kinderen, waarbij mijn
oudste voetbalt bij Altius in de O11-1. De afgelopen 14 jaar
ben ik hoofdtrainer geweest bij verschillende clubs in de regio.

Nu alle drie mijn kinderen lekker actief zijn met sporten, wil ik
daar zo min mogelijk van missen en heb ik besloten om te
stoppen als hoofdtrainer. Aangezien voetbal in mijn DNA zit en
het absoluut niet kan missen, wil ik mij inzetten om een technisch beleid neer te zetten voor de jeugd van Altius.
Na overleg met het bestuur zal ik de rol van Hoofd Technische Commissie (HTC) gaan vervullen. Voor het hele
artikel, lees hier verder…

Belangrijke data
Het bestuur gaat er vanuit dat er betere tijden gaan komen en het weer mogelijk wordt om leuke dingen te
organiseren. Met die optimistische blik hebben wij de onderstaande data gereserveerd:
• Zaterdag 2 april
Paaseieren zoeken puppies t/m O10
• Maandag 17 mei 2021
Algemene Ledenvergadering1
• Vrijdag 11 juni en zaterdag 12 juni 2021
Pupillenweekend2
• Maandag 14 juni - vrijdag 4 september 2021
Onderhoudsperiode natuurgrasvelden
1
Of De ALV doorgaat en hoe hangt af van de dan geldende coronamaatregelen.
2
Het Pupillenweekend gaat door, uiteraard rekening houdend met de coronamaatregelen, meer info volgt snel.
Gezien de coronamaatregelen is er besloten, dit seizoen geen Brakeldag te houden.

