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Inleiding
Zo aan het einde van het “voetbalseizoen” weer even een up date vanuit het bestuur over
onze vereniging. Een aantal belangrijke zaken zullen besproken worden, dus lees de
nieuwsbrief aandachtig door.

Corona
Gelukkig lijkt het erop dat er weer “normaal” gesport kan gaan worden
Hoewel ook de terrassen van sportkantines nu open mogen, hebben wij gemeend dit zo aan
het einde van het seizoen wat Altius betreft niet te doen. Het terras mag wel open maar met
twee personen aan een tafel. Hoe gaan wij dit handhaven met onze picknicktafels.
Wedstrijden zijn er niet en iedereen die komt trainen is er al gewend dat de kantine is
gesloten. Verder is het geheel inefficiënt en kostenverhogend om voor een paar weken alles
voor alleen het terras op te starten en direct daarna weer te sluiten.
Wij hopen vanaf het nieuwe seizoen weer normaal te kunnen gaan draaien.
Het belangrijkste voor nu blijft: respecteer de van toepassing zijnde regels.

Corona-compensatie
In de nieuwsbrief van maart hebben wij aangegeven na te denken over een
“coronacompensatie”. Zo als het er nu uitziet is de verwachting dat het huidige lopende
seizoen, dankzij de diverse subsidies, niet in de rode cijfers zal worden afgesloten. Mede om
die reden hebben wij besloten volgend seizoen geen contributieverhoging door te voeren.
Al eerder heeft het bestuur besloten af te zien van de afkoop van vrijwilligersbijdrage.
Binnen de verenigingsfinanciën is er geen mogelijkheid tot een verdere financiële
compensatie. Het bestuur en met name het seniorenbestuur is bezig met het
voorbereidingen voor een zomeractiviteit voor de senioren. Door de vereniging zal bij het
senioren mixed toernooi wat hapjes en drankjes aangeboden worden.
Voor alle vrijwilligers van de jeugd zal er door en op kosten van de vereniging een gezellig
avond of iets dergelijks worden georganiseerd.
Resumerend bestaat de coronacompensatie uit:
 Het dit seizoen niet innen van de vrijwilligersbijdrage
 Het niet verhogen van de contributie voor het seizoen 2021-2022
 Het organiseren en faciliteren van het zomertoernooi voor de senioren
 Een gezellige avond voor de vrijwilligers van de jeugd
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Vrijwilligersbijdrage wordt omgezet in een bijdrage bedrijfsvoering
De vrijwilligersbijdrage, waartoe de algemene ledenvergadering een paar jaar geleden
besloten heeft, blijkt praktisch niet goed te werken. Met de invoering destijds van deze
methodiek bleek dat wij de belangrijke activiteiten voor de runnen van een vereniging ook
daarmee niet bezet kregen. Daarnaast was de methode niet waterdicht en gaf het veel
onrust.
Daarom heeft het bestuur besloten de procedure aan te passen door de methodiek om te
draaien. In eerste instantie wordt de € 50,00 bij elk lid geïnd en door bepaalde activiteiten te
doen kan men de bijdrage “terugkrijgen”. Daarbij moet men denken aan het fluiten/leiden
van wedstrijden en/of leiderschap van een team.
Wij hebben deze nieuwe methodiek de term “bijdrage bedrijfsvoering” genoemd. Wij zijn
niet echt gelukkig met deze term. Hopelijk komt er een betere suggestie van de leden.
Nadere specificaties hierover volgen later.
Ook de kantine zal met deze “bijdrage bedrijfsvoering” verder geprofessionaliseerd worden.
Door de steeds verder aangescherpte milieu- en horecaverplichtingen, alsmede het hebben
van een VOG voor deze werkzaamheden, maakt het noodzakelijk dat hier, tegen een
vergoeding, vaste krachten worden ingezet.

Contributie seizoen 2021-2022
In haar laatste vergadering heeft het bestuur besloten dat er ook voor komend seizoen geen
verhoging van de contributie zal plaatsvinden. In de contributie zal komend seizoen ook
opgenomen zijn een bijdrage voor het kledingfonds (€20,00) en een bijdrage bedrijfsvoering
(€50,00). Laatstgenoemde bijdrage komt dus in de plaats van de afkoop vrijwilligersbijdrage.
De financiële verplichting voor het lidmaatschap van v.v. Altius zal in één keer aan het begin
van het seizoen worden geïnd. Naast de mogelijkheid tot automatisch incasso, zijn wij ons er
van bewust dat er door alle coronamaatregelen leden of ouders zijn die wel lid willen blijven
maar zorgen hebben over het wel kunnen betalen van de totale contributie. Wij vragen hen
contact op te nemen met het bestuur om gezamenlijk te kijken naar een individuele
oplossing.

Kunstgras/puppiebak
Zoals iedereen al heeft kunnen zien of
lezen is begonnen met de renovatie van
het kunstgrasveld en de puppiebak.
De opzet is dat vrijdag 11 juni de
werkzaamheden zijn afgerond. Wel zullen
de weergoden vanaf 2 juni moeten
meewerken.
In een specifiek nieuwsbulletin zullen wij
in gaan op de details en duurzaamheidsaspecten van de nieuwe toplaag van het
kunstgrasveld en puppiebak
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Bestuursmededelingen
Voorzitter
Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat er een kandidaat voorzitter is gevonden.
Hij loopt al mee met het bestuur en in de eerstvolgende algemene ledenvergadering zal hij
door het bestuur kandidaat gesteld worden als nieuwe voorzitter en kan dan door de leden
officieel worden benoemd.
AED
Eén dezer dagen zal buiten het gebouw in samenwerking met onze buren van RCH een
nieuwe AED worden opgehangen.
90-jaar
Op 24 september a.s. bestaat Altius 90-jaar. Zaterdag september zullen voor alle leden
verschillende activiteiten worden georganiseerd met natuurlijk als afsluiting een
jubileumfeest. Reserveer alvast deze datum in jouw agenda.
Beresteinoverleg
Zoals in de vorige Nieuwsbrief is aangegeven wordt er thans met RCH en sc ’t Gooi
gesproken over een mogelijke samenwerking op het sportcomplex Berestein. Het samen
gaan in een nieuwe voetbalvereniging is daarbij op voorhand niet uitgesloten.
Inmiddels heeft ook een gesprek met de wethouder, dhr. Floris Voorink, en zijn
sportmedewerkers, plaatsgevonden en dat leverde positieve reacties op. De bedoeling is nu
dat er een haalbaarheidsonderzoek gaat plaatsvinden.
Het doel is om in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering aan de leden meer
informatie voor te leggen en mandaat te vragen dit proces verder te mogen vervolgen. Op
dat moment kunnen de leden eventueel randvoorwaarden aan het bestuur meegeven.
Grootonderhoud grasvelden
Volgens het openingsplan van de overheid kan er vanaf 7 juli weer normaal worden
gevoetbald. Dus ook met wedstrijden. Omdat de gemeente begrijpt dat men, zodra dit kan,
weer optimaal wil gaan voetballen, heeft de gemeente het gebruikelijk
grootonderhoudsplan aangepast.
Vanwege de coronamaatregelen en de daardoor lagere belasting van de velden, heeft de
gemeente besloten de grasvelden geen 11 maar 8 weken rust te geven om te herstellen.

Dit betekent:
1. De groot onderhoudsperiode begint op maandag 21 juni (week 25) en eindigt op vrijdag 3
september (week 35)
2. Het kunstgrasveld is gedurende deze periode wel gewoon te gebruiken
3. In de periode van maandag 21 juni tot maandag 12 juli is het 4e veld te gebruiken
4. In de periode van maandag 12 juli tot vrijdag 13 augustus zijn alle grasvelden niet te
gebruiken
5. In de periode van zaterdag 14 augustus tot vrijdag 3 september is het 3e veld te gebruiken
6. De gehele periode van het grootonderhoud is het hoofdveld buiten gebruik
7. Met de gemeente is overeengekomen, dat alleen voor het hoofdveld een uitzondering wordt
gemaakt voor de vier zaterdagen van het zomertoernooi
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Van de bestuursleden van het seniorenbestuur resp. jeugdbestuur horen jullie of er aanvullende
afspraken voor deze extra grasvelden worden gemaakt.

Vereniging in de zomervakantie gesloten
In principe is de vereniging in de zomer periode gesloten. Dit geldt zeker voor de kantine,
maar voor het gebruik van de velden ligt dat anders. Ook zijn er geen trainingen.
Naast het kunstgrasveld is er ook in bepaalde periodes een grasveld beschikbaar (zie
bovenstaande).
Wie in deze zomerperiode hiervan gebruik wil maken moet contact opnemen met het
senioren- resp. jeugdbestuur.
Een uitzondering geldt waarschijnlijk tijdens het senioren mixed toernooi.
Senioren mixed toernooi
Het seniorenbestuur is voornemens, als één van de coronacompensaties, om in juni/juli een
aantal zaterdagen een onderling toernooi te organiseren. Immers voetballen is ons doel!
Het seniorenbestuur organiseert dit toernooi en vanuit het Algemeen Bestuur zal een en
ander worden gefaciliteerd.
Na aanmelding zullen de deelnemers over een aantal teams verdeeld worden en zal er
gevoetbald kunnen worden. In ieder geval op het nieuwe kunstgras en op één van de
andere velden. Voor een hapje en drankje zal gezorgd worden en verder blijven natuurlijk de
dan geldende coronamaatregelen van toepassing.
HET BESTUUR
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