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Inleiding
Zo voor de jaarwisseling willen wij jullie graag weer informeren wat er de afgelopen tijd binnen en
buiten de vereniging heeft plaatsgevonden. Door de coronamaatregelen lijkt het net of alles stilligt,
maar het tegendeel is gelukkig waar. Achter de schermen wordt door het bestuur en de vrijwilligers
doorgewerkt en voor de jeugd mag er gelukkig nog veel op het veld georganiseerd worden.
Het zal echter door de anderhalvemetermaatregelen wel een bijzonder seizoen worden.
We rekenen dan ook op jullie medewerking en ondersteuning !!

Coronamaatregelen
Het uitvoeren van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen blijft voor onze vereniging
best lastig. Het moeten sluiten van de kantine en keuken heeft veel invloed op het plezier dat je
kunt hebben bij de activiteiten die nog wel op ons complex mogen plaatsvinden. Ook het stilleggen
van de competitie hakt er behoorlijk in. Het niet meer kunnen trainen zoals we dat gewend zijn door
de leden ouder dan 18 jaar, is een aderlating voor de beleving van de voetbalsport.
Gelukkig wordt door iedereen gekeken wat er binnen de regels nog wel kan. Zo is het onderlinge
jeugdtoernooi op de zaterdagen voor onze leden tot de JO-17 een groot succes. Ook het door de
hoofdtrainer en zijn staf opgezette aangepaste trainingsschema voor onze selectiespelers dwingt
respect af. Altius was in de regio de eerste die zijn selectiespelers weer op het veld had.
De coronamaatregelen die gelden voor de buitenruimte zijn inmiddels genoegzaam bij iedereen
bekend. De controles bij het toegangshek werken prima. Belangstellenden tegenhouden is nooit
leuk, maar helaas noodzakelijk. Lees de publicaties nauwlettend en volg de aangedragen
maatregels op!! Maar het belangrijkste blijft: houd je aan de 1,5 m en respecteer de van toepassing
zijnde regels.
Dat wij met z’n alle de maatregelen onder controle hebben, leiden wij af uit het feit dat onze
accommodatie niet als besmettingsbron door de GGD is aangemerkt. Daar zijn we blij mee en
willen dit graag zo houden.
Een hele positieve ontwikkeling die wij niet onvermeld willen laten, is dat er steeds meer
ouders bij de jeugd bereid zijn vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten. Dit verlicht de druk
op alles wat er in deze tijd moet gebeuren en versterkt de saamhorigheid in deze bijzondere
tijden.
Voorlopig houden we ons vast aan de opstelling van de KNVB en gaan we er van uit dat de
competities in welke vorm dan ook uitgespeeld gaan worden. En hopelijk kunnen we binnenkort
ook weer een drankje met elkaar nuttigen.

Als waardering voor ieders inzet m.b.t. de
coronamaatregelen hebben wij als bestuur
gemeend aan de leden ouder dan 13-jaar
mondmaskers met onze logo te
verstrekken.

Bestuursmededelingen
Benoeming secretaris van het bestuur
Op onze digitale ledenraadpleging met betrekking tot de benoeming van Mijndert Tolk als secretaris
van het bestuur zijn geen bezwaren binnengekomen. Wel enkele positieve reacties die daarmee
ons voorstel steunen. Wij zijn dan ook verheugd dat hiermee per 24 oktober 2020 Mijndert Tolk
door de leden in deze functie is benoemd.
Versterking wedstrijdsecretariaat
We zijn verheugd te kunnen melden, dat Henri Koster bereid is gevonden het wedstijdsecretariaat
te komen versterken. Hiermee zetten we wederom een positieve stap voorwaarts. Zodra de
competitie weer start, zal alles weer gladjes kunnen verlopen.
Accommodatie rookvrij
Zoals aangekondigd in de algemene ledenvergadering is per 1 november 2020 onze accommodatie
(gebouwen en buitenruimte) rookvrij. Alleen bij de container op het parkeerterrein mag er nog
gerookt worden. Wij willen de werkgroep hartelijk danken voor hun tijd en inzet om dit te
communiceren en visueel zichtbaar te maken.
Project Alcohol gebruik
In de afgelopen jaren is er regelmatig gesproken over het naleven van de leeftijdsgrenzen bij de
Hilversumse sportclubs ter verbetering van de naleving van de Drank- en Horecawet.
Wij hebben ons aangemeld om via coaching op de naleving, samen met de gemeente Hilversum en
het bureau Objectief, hier invulling aan te geven. Deze maand wordt dit convenant door ons formeel
ondertekend. Het college van B&W maakt het project mogelijk en neemt ook de financiering van de
pilotperiode voor haar rekening.
Natuurlijk bevinden we ons in een bijzondere situatie, waar door de coronamaatregelen de kantine
is gesloten. De komende periode willen we graag gebruiken om de voorbereiding op te starten,
zodat bij opening van de kantine een vlotte start kan worden gemaakt met de coaching en
controles. Naast onze vereniging zijn er nog negen Hilversumse sportclubs die hebben toegezegd
om deel te nemen aan het project.
Op naar een succesvol project “naleving leeftijdsgrens Hilversum sportclubs”.
Andere werkwijze kantine en keuken
De afgelopen jaren is gebleken dat het steeds moeilijker wordt om het rooster voor de bezetting van
de keuken en kantine met vrijwilligers rond te krijgen. Wekelijks moeten we een beroep doen op
personen die dit tegen een vergoeding op zich willen nemen.
Daarom willen we een nieuwe werkwijze, zeg maar een nieuw bedrijfsplan, voor de kantine gaan
onderzoeken.

Het eerste besluit dat wij hiervoor hebben genomen is dat wij de coördinator van het kantinebeheer
een jaarvergoeding gaan geven. Samen met deze coördinator willen we het nieuwe bedrijfsplan
handen en voeten geven.
Diegenen die geïnteresseerd is in deze taak, tegen een overeen te komen vergoeding, en dit wil
oppakken kan zich melden bij de penningmeester. Zijn e-mailadres is: financieelmanager@altius.nl
Beresteinoverleg
Recentelijk is in de lokale media in een interview door de voorzitter van sc. ‘t Gooi aangegeven dat
zij een voorstander is van een fusie van de voetbalclubs op Berestein. Naar aanleiding van deze
uitspraak heeft de krant contact gezocht met Altius en Olympia ‘25. De voorzitter van Olympia ’25
heeft zich uitgesproken tegen een dergelijke samenwerking te zijn, onze jeugdvoorzitter Tom
Haselager daarentegen zag wel kansen.
Inmiddels heeft er op uitnodiging van sc ’t Gooi een startoverleg plaatsgevonden met
vertegenwoordigers van de voetbalclub Altius, ’t Gooi en Olympia ‘25 en de rugbyclub RCH.
Geconcludeerd is dat er voldoende redenen zijn om de samenwerking, in welke vorm dan ook,
nader te onderzoeken. Omdat de wereld niet stilstaat en er allerlei ontwikkelingen zijn, heeft het
voltallige bestuur zich uitgesproken achter deelname aan dit overleg te staan, om te verkennen
welke mogelijkheden en kansen dit voor Altius kan geven. In het verleden hebben dit soort
gesprekken alleen met sc ’t Gooi plaatsgevonden. Hiervan is destijds in de ALV van
8 maart 2018 door het toenmalige bestuur melding gedaan.
Het betreft dus in eerste instantie verkennende en oriënteren gesprekken. Eventueel hieruit
voortvloeiende besluiten zullen uiteraard aan de leden worden voorgelegd.
Hoofd- en kunstgrasveld
De renovatie van het hoofdveld is voorspoedig verlopen. De eerste indruk is dat het
afwateringsprobleem van dit veld is verholpen en iedereen kan zien dat het veld er goed uitziet. En
dat is goed nieuws. Na de winterstop gaan we dit hoofdveld dan ook weer gewoon volledig
gebruiken.
Inmiddels zijn wij door de gemeente uitgenodigd om het bestek voor de aanbesteding van de
vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld, dat in concept klaar is, met hen te bespreken. De
gemeente heeft dus woord gehouden. De verwachting is dan ook dat de leveranties,
werkzaamheden e.d. in januari 2021 “op de markt wordt gezet”.
Nieuwjaarsreceptie
Helaas hebben wij vanwege de opgelegde coronamaatregelen moeten besluiten dat er met de
komende jaarwisseling geen nieuwjaarsreceptie kan worden gehouden. Dit betekent impliciet dat er
op die zaterdag ook geen officieel dagprogramma is.
Altius complex gesloten
Onze gehele accommodatie op het sportcomplex Berestein in vanaf zondag 20 december 2020 tot
maandag 11 januari 2021 gesloten. Er vindt in deze periode geen enkele activiteit plaats. Vanaf 11
januari in het nieuwe jaar zal er door de jeugd weer getraind worden. Hopelijk kan dat ook weer snel
voor de senioren.

Peter Vroege bedankt !
In de algemene ledenvergadering van 25 september jongstleden, is door de discussie rond de
bestuurssamenstelling aan het einde van die vergadering een niet onbelangrijk element
onderbelicht gebleven. Het neerleggen van de functie van voorzitter door Peter Vroege. Deze
omissie willen wij hierbij goed maken.

In de ALV van november 2018 is Peter door de leden benoemd als duovoorzitter van onze
vereniging. De vereniging stond er op dat moment niet goed voor en er dreigde een tweedeling
binnen de vereniging. Er was, zoals dat heet, “werk aan de winkel” !
Peter heeft dit met zijn duo partner Jan Frans van Doorn voortvarend opgepakt. Door hun inzet ging
de vereniging weer vooruit en groeide ook de samenstelling van het bestuur. In het jaar daarop is
Peter alleen de functie van voorzitter gaan bekleden. Het bleven echter roerige tijden, wat veel tijd
en inzet vergde en het koste hem ook veel energie. Dit alles bij elkaar heeft hem moeten besluiten
zijn functie neer te leggen.
Wij willen Peter hartelijk bedanken, voor alles wat hij voor onze vereniging Altius heft betekend.

Info van de KNVB

Helaas was de KNVB gedwongen door COVID19 de competitie na vier wedstrijddagen
stil te leggen. Dit geldt ook voor het bekertoernooi waar Altius 1 zich door een nette overwinning op
KVVA weer voor de volgende ronde had geplaatst. Dit toernooi wordt zeker niet uitgespeeld.
In een laatste notitie van de KNVB was er sprake van het hervatten van de competitie per half
januari 2021. Voor de hoogste amateurafdelingen is inmiddels besloten dat de competitie met een
nieuwe indeling verder gespeeld zou gaan worden. Voor de overige klassen is dit nog niet bekend.
Voordat de competitie hervat kan worden zal er eerst een paar weken getraind moeten zijn.
Helaas is de huidige ontwikkeling van het coronavirus dusdanig dat de kans op een hervatting van
de competitie half januari niet mogelijk is. Een enquête van de Belangen Organisatie voor
Amateurverenigingen onder haar leden gaf als uitslag dat gekozen werd voor het spelen een halve
competitie. Afwachten wat de KNVB gaat beslissen.
De KNVB is wel een voorstander dat er bij de verenigingen “gewoon” getraind kan worden, door
zowel jeugd als senioren. Zij lobbyen hier sterk voor maar met weinig succes voor de senioren tot
dusver.

Van de Penningmeester
De Coronacrisis hakt er bij iedereen in. Het feit dat de senioren niet mogen voetballen en heel
beperkt mogen trainen is de grootste zorg voor onze vereniging. De sluiting van de kantine komt
hier nog bij. Je zit op een club om te voetballen en om je sociale contacten te hebben. En als dat
beide niet kan is dat triest.
Hierdoor is het financieel voor de vereniging ook een zware tijd. Financieel draait de begroting van
de vereniging namelijk op drie pijlers. De contributie, sponsoren en de kantine- inkomsten. De 30
procent die de kantine-opbrengst hieraan bijdraagt is grotendeels weggevallen, gelukkig blijft het
grootste deel van de leden zijn contributie betalen en hebben de sponsoren toegezegd de club te
blijven steunen. Samen met de ontvangen subsidies vanuit de overheid, de grote clubactie en de
komende kerstloterij, hebben we voorlopig geen liquiditeit probleem. De grote clubactie bracht dit
jaar een recordbedrag van bijna 4000 euro op. Hulde aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maakten
en een bewijs dat heel veel mensen Altius een warm hart toedragen.
Maar de gevolgen van het sluiten van de kantine en het niet mogen voetballen is op de langere tijd
onzeker. Het is onduidelijk hoe lang we niet mogen voetballen, hoe lang de kantine nog dicht blijft
en of er nog speciale steunpakketten vanuit bijvoorbeeld de gemeente en/ of de KNVB voor de
verenigingen komen. En dit allemaal in een tijd waarin we eigenlijk juist moeten investeren in ons
clubgebouw en kleedkamers.
Op de korte termijn heeft de vereniging dus geen liquiditeit probleem, maar de toekomst is onzeker.
Het bestuur dankt iedereen die de club blijft steunen. Zonder deze steun kunnen we als vereniging
niet!

Van het seniorenbestuur
Het nieuw seniorenbestuur zit eigenlijk nog in een opstartfase.
Veel zaken vanuit het verleden moeten beter beschreven en gestroomlijnd worden om een betere
en transparante organisatie neer te zetten.
Het organiseren van activiteiten voor en door de senioren ligt natuurlijk geheel stil, geen
wedstrijden, niet normaal trainen, geen horeca, etc. zijn allemaal zaken die belemmerend werken
om leuke verenigingsactiviteiten te organiseren. We hopen snel op betere tijden.
Ondertussen gaan we door met de organisatie, want er is nog genoeg te doen. Ook wordt
nagedacht hoe we de coronamaatregelen die mogelijk nog op ons af komen, op een goede manier
kunnen regelen, bijv. de toegangscontrole als er straks mogelijk wel weer wedstrijden gespeeld
mogen worden maar nog zonder publiek. Ook van de seniorentak wordt dan verwacht dat er
mensen zijn die hier bij willen ondersteunen. Als alle seniorleden hier aan willen meewerken, maken
we het werkbaar voor iedereen. Een uurtje voor of na je wedstrijd moet toch mogelijk zijn, samen
zijn we Altius en samen komen we door deze vervelende tijd door. Wij hopen op jullie medewerking
als we een beroep op jullie moeten gaan doen.

Vernieuwen clubkleding selectie
Met dank aan Arthur Figge durven we te stellen dat de nieuwe kledinglijn een succes is. Er zijn
steeds meer leden die deze specifieke nieuwe Altiuskledinglijn dragen. De “oranjegloed” op onze
accommodatie wordt steeds sterker. Door het stopzetten van de competitie heeft nog niet iedereen
het kunnen zien, maar aan de selectiespelers is aan het begin van het seizoen de nieuwe kledinglijn
verstrekt. Wij willen de anonieme sponsors en Hoveniersbedrijf Töning Tuinen dan ook hartelijk
bedanken dat dit door hun financiële steun gerealiseerd kon worden.

Kerstloterij
De door het jeugdbestuur georganiseerde
Kerstloterij was een groot succes. Wij
danken een ieder die zijn of haar steentje
hieraan heeft bijgedragen. Met name
danken wij de sponsoren die voor deze
Altius-loterij vele prijzen beschikbaar
hebben gesteld

Van het Jeugdbestuur
De jeugdcompetitie ligt stil, maar bij voetbalvereniging Altius in Hilversum rolt de bal op zaterdag
gewoon lekker door.
De zon schijnt volop zaterdagmorgen over de velden van voetbalvereniging Altius in Hilversum. Het
is best fris, de sfeer is opgetogen. Op alle velden wordt gespeeld. Tientallen voetballers van vier tot
zeventien jaar leven zich in de Altiuskleuren zwart en oranje uit met de bal. ,,Mooi hè, die #oranje
gloed”, grijnst jeugdvoorzitter Tom Haselager.
Dit was de opening van het artikel in De Gooi- en Eemlander. Altius is weer zichtbaar en niet alleen
op de velden, maar ik zie steeds meer oranje trainingsjasjes door het dorp fietsen of bewegen.

Deze #Oranje gloed zoals dit woord nu ontstaan is tijdens de coronacrisis wordt ook weer langzaam
groter, om met trots te spreken de jeugd van Altius groeit weer langzaam in aantal. Dit is best
bijzonder in zo’n voetbal competitieloos seizoen.
Of kunnen wij spreken dat dit het effect is van enthousiaste goede vrijwilligers en behulpzame
ouders die Altius weer op de kaart aan het zetten zijn. Want er is veel gebeurd de afgelopen
maanden op en rondom het Altius veld/complex. Altius is rookvrij geworden, de fietsen/scooters
kunnen weer veilig neer gezet worden, Er is gewoon op een Coronaveilig wijze door gevoetbald op
het complex, voor alle leden vanaf 12 jaar een Altiusmondkapje, de jongste jeugd heeft Sint
Maarten en Sinterklaas kunnen vieren en als mooie afsluiting was er een kerstloterij aan met daarbij
prijzen voor hele jonge leden maar ook voor alle oudere leden zijn er fantastische prijzen te winnen.
Want wie wil er nu niet een PlayStation 5 winnen?
Iedereen wordt bedankt voor haar of zijn inzet tijdens deze rare voetbalmaanden. Het liefst
persoonlijk op de club, in plaats van via de nieuwsbrief, maar dat zit er nog niet in. Hou vol en blijf
ons helpen ook in 2021. Vertel door hoe mooi onze #oranje gloed bezig is en neem ze mee om
eens te kijken of Altius ook hun club kan worden.

Oproep kandidaten voorzitter v.v. Altius
Vanwege alle ontwikkelingen en uitdagingen die er op de rol staan, is het voor Altius belangrijk dat
binnen het bestuur de functie van voorzitter weer zo snel als mogelijk wordt ingevuld. In onze
beleving kan het niet zo zijn dat er binnen onze vereniging geen mensen zijn die dit kunnen en
willen doen. Het probleem is alleen dat wij die personen niet kennen.
OPROEP
Wij roepen alle leden op na te denken of je iets voor onze vereniging wilt betekenen. Het is een
mooie club en zeker goede toekomstperspectieven!.
Ben je geïnteresseerd dan vragen we je te melden voor een gesprek. Dit kun je aanvragen door
een mailtje te sturen naar onze secretaris, secretaris@altius.nl .
Als kandidaat bestuurslid zal je uiteraard in ruime mate worden ingewerkt. Een formele benoeming
door de ledenvergadering kan later aan de orde komen. Schroom niet en meld je aan!

HET BESTUUR

