
    

 NIEUWSBRIEF v.v.Altius   September 2020 

Inleiding 
Het is al weer enige tijd geleden dat jullie van ons een nieuwsbrief hebben ontvangen. Het 

lijkt dan net of er niets is gebeurd binnen de vereniging. Het tegendeel is gelukkig waar. Er is 

hard gewerkt om het nieuwe seizoen goed voor te breiden. Helaas met wat te weinig 

mensen die actief zijn voor de vereniging. En de beleidsregels vanwege de coronacrisis 

werken dan ook niet mee. Maar ondanks dat is het wel gelukt, maar moeten er nog de 

nodige vacatures worden ingevuld. Daarover verderop in deze nieuwsbrief meer. 

Maar gelukkig kunnen we voetballen. De corebusiness van onze vereniging. 

Het nieuwe seizoen geeft nieuwe kansen.  

Het zal echter door de anderhalvemetermaatregelen wel een bijzonder seizoen worden. 

We rekenen dan ook op jullie medewerking en ondersteuning !!   

 

Coronacrisis 

Het is gebleken dat het toepassen van de coronamaatregelen voor onze vereniging best 

lastig is. De ruimte in onze accommodatie is beperkt en dan hebben we ook te maken met 

onze buren, de rugbyclub RCH, die voor onze kleedkamers en kantine langs moet om bij hun 

accommodatie te komen.  

Wat de buitenruimte betreft zijn we samen met de rugby bezig alle bewegingen met 

aanduidingen in goed banen te leiden. Dit is een groeiproces, en elke keer maken we 

stapjes. Het kan dus zijn dat er elke week weer aanvullende maatregelen zichtbaar zijn of op 

de website vermeld worden.   

We hebben besloten dat het nuttigen van drankjes en etenswaren uit de kantine zo lang 

mogelijk buiten plaatsvindt. Daarvoor hebben we een tent aangeschaft. We willen de 

consumpties, drankjes en etenswaren, binnen verstrekken. Dit om groepsvorming buiten te 

voorkomen. Als de situatie het toelaat zal er eventueel buiten ook bier worden verstrekt.  

Van de gemeente hebben wij vernomen dat onze kantine onder de voorschriften van de 

horeca valt. Dit betekent dat iedereen die van onze kantine/terras gebruik maakt zich moet 

registreren. Dit moet elke keer als je gebruik maakt van de kantine. Zo zijn ook op zaterdag 

de toiletten van de heren in de kantine gesloten. Zij worden verwezen naar de toiletten in 

nieuwe kleedkamers. Ook is er binnen een route aangegeven. Het is maar beperkt mogelijk 

om gebruik te maken van onze kleedkamers en douches. Niet meer dan acht volwassenen in 

de kleedkamer en niet meer dan twee personen onder de douche.  

Er zijn, en volgen nog, vele publicaties hoe wij de coronamaatregelen in detail hebben of 

gaan geregeld. Lees deze publicaties nauwlettend en volg de aangedragen maatregels op!! 

Maar het belangrijkste blijft: houd je aan de 1,5 m1 en respecteer ook de andere van 

toepassing zijnde regels 



 

Datum ALV 
Het was lastig om vanwege de coronabeperkingen een goede datum voor de Algemene 

Ledenvergadering te vinden. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een vrijdag. Op deze 

avond zijn er geen trainingen. Diegenen die dan op ons complex zijn komen alleen voor de 

ledenvergadering. Verder hebben we gekeken hoeveel personen er in de kantine kunnen. 

Dat zijn er niet veel. Het aantal leden dat bij deze vergadering fysiek aanwezig kan zijn is dus 

beperkt. We moeten dus maximaliseren, wat betekent dat diegene die de vergadering wil 

bijwonen zich van tevoren moet aanmelden. Wij houden er dan ook rekening mee dat er een 

soort videoconferentie of iets dergelijks zal gaan plaatsvinden. Opnieuw een extra uitdaging 

voor ons om hiermee om te gaan, maar ook dat gaat weer lukken.  

De datum voor de Algemene Ledenvergadering is bepaald op Vrijdag 25 september 2020 

om 20.00 uur. 

Wanneer je aanwezig wilt zijn en/of wilt deelnemen via de videoconferentie moet je je 

hiervoor aanmelden. Dat geldt ook als je voor de vergadering digitaal de stukken wilt 

ontvangen.  

In beide gevallen moet je een bericht sturen naar de secretaris. secretaris@altius.nl . 

 

Bestuursperikelen 
In de vorige nieuwsbrief konden wij melden Marco Roskam ons tot de ALV wilde helpen door 

tijdelijk de functie van secretaris te gaan vervullen. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie 

gekomen dat dit de afspraak blijft. Na de ALV stopt hij als ad-interim secretaris en is de 

functie van secretaris weer vacant. 

Wij willen Marco hartelijk danken voor zijn ondersteuning en inzet voor onze vereniging. 

 

Aanpassing Organisatiestructuur 
De eerder aangekondigde aanpassing van de organisatiestructuur van de vereniging hebben 

we verder vorm kunnen geven. In plaats van een Algemeen Manager naast het dagelijks 

bestuur, willen we nu gaan werken met een jeugdbestuur en seniorenbestuur. Een 

jeugdbestuur was er vorig seizoen al, en nu hebben we een nieuw seniorenbestuur kunnen 

vormen. De leden van dit seniorenbestuur zullen zich op korte termijn persoonlijk aan jullie 

voorstellen. 

 

LED verlichting 

In het afgelopen seizoen is door de vereniging geïnvesteerd in LED verlichting rondom de 

velden. Duurzaamheid en kostenbesparing waren daarvoor het oogmerk. Inmiddels is het 

geheel opgeleverd en horen wij tevreden geluiden. Dank aan de projectleden die zich 

daarvoor hebben ingespannen. 

 

Financiële aangelegenheden 
Op de komende ledenvergadering presenteren wij het financieel resultaat en jaarverslag van 

het afgelopen seizoen. Mede door de steunmaatregelen van de overheid en de ontvangen 

subsidie voor de ledverlichting zijn wij niet ontevreden over het resultaat. Ondanks dat de 

kantine en keuken maar gedeelte open konden zijn, is er een hele mooie marge gehaald. 

Dank aan een ieder die hier aan heeft bijgedragen. 

Het komende seizoen is financieel lastig in te schatten wat dit gaat brengen. Het (tijdelijke) 

“nieuwe normaal” dwingt ons om in de begroting voor het komende seizoen 2020-2021 

aannames te doen. We kunnen een sluitende begroting presenteren. Maar het is ongewis of 

we dit kunnen halen. Ondanks dit alles hebben wij al eerder besloten de contributies gelijk te 

houden aan die van het vorige seizoen. 
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Vrijwilligersbijdrage 
Recentelijk heeft iedereen een mail ontvangen met betrekking tot de vrijwilligersbijdrage. 

Deze is in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 23 mei 2019 opnieuw vastgesteld. 

Komend seizoen zal dit beleid, en de daarbij behorende bijdrage, wederom van toepassing 

zijn. Het verzoek is om vóór zondag 13 september 2020 door te geven waarvoor je kiest door 

een mail te sturen naar vrijwilligersbeleid@altius.nl. We hopen uiteraard dat velen zich 

aanmelden voor vrijwilligersactiviteiten. 

 

Nieuwe schenkingen Altius Vriendenclub van 100 aanvaard 
Onze Club van 100 heeft ons twee schenking voorgelegd. Dit betreft: 

- Het upgraden van de toegang van het complex 

- Het upgraden en uitbreiden van de fietsenstaling. 

De realisatie van deze schenkingen gaat in samenspraak met onze buren RCH. Naar wij 

hebben begrepen nemen zij ook een deel van de hiermee gemoeide kosten voor hun 

rekening 

Wij hebben deze schenkingen in dank aanvaard en zullen na realisatie zorgdragen voor de 

lusten en lasten die hieruit voortvloeien. 

Het upgraden van de toegang van het complex is al uitgevoerd. De nieuwe hoge 

vlaggenmasten met de twee baniervlaggen zijn hiervan het meest aansprekende onderdeel. 

De bestuursleden van de Club van 100 hopen spoedig het upgraden van de fietsenstaling uit 

te voeren. 

In het voorgaande seizoen mochten we al het gatenbord, de tafeltennistafel, het tafelvoetbal, 

de voetbalgoaltjes en het upgraden van de muurschildering als schenking van hen 

ontvangen. 

Wij zijn trots en dankbaar dat wij zo’n actieve Club van 100 hebben. Als je nog geen Vriend 

bent, meld je aan. De informatie vind je op de site.  

 

Kledinglijn 
We durven te stellen dat de nieuwe kledinglijn een succes is. Met dank aan Arthur Figge, zijn 

er steeds meer leden die deze specifieke nieuwe Altius kledinglijn dragen. Met hulp van 

enkele sponsoren hebben de kleding van de selectie voor het komende seizoen ook verder 

kunnen vernieuwen. 

 

Ledenaantal 
Nu het nieuwe seizoen is gestart en de overschrijvingen achter de rug zijn, kunnen we 

constateren dat het ledenaantal bij de jeugd en senioren ongeveer gelijk is gebleven. Bij de 

puppies kunnen we, net als elk seizoen, nog wel wat nieuw leden gebruiken alhoewel de 

aanmelden wel binnenkomen. Dit zal mede komen omdat wij twee kanjers van begeleiders 

op de puppies hebben. Ondanks dat het 1e dames team uiteen is gevallen, is verder het 

aantal senioren door de aanwas bij de selectie nagenoeg gelijk gebleven. Hier kunnen we er 

echter nooit genoeg leden van hebben.  

Door de aanstelling van Richard van Diemen als Hoofd opleidingen, hebben we ook op dat 

gebied weer een grote stap voorwaarts gezet. Onze Jeugdopleiding krijgt weer de aandacht 

die het verdient. De overgang van de jeugd naar de senioren zal dan ook aan het einde van 

het seizoen beter verlopen dan afgelopen seizoen het geval was. 

  



Senioren selectie 

Vorig jaar moesten we nog een selectie-elftal uit de competitie halen. Om die KNVB-klasse  

van dat elftal te behouden is die toen overgenomen door het toenmalige 3e elftal. 

Gelukkig zijn er nu met de overkomende JO-19 spelers, en de nodige aanwas, weer 

voldoende spelers voor twee volwaardige selectieteams. Ook de staf is uitgebreid en 

nagenoeg op orde. Het 1e team speelt in de derde klasse van de KNVB en er zijn zeker 

kansen voor beide teams op een prima resultaat. De verwachtingen van de sportieve 

prestaties zijn dan ook hooggespannen. 

Ook hebben we afspraken met de selectie kunnen maken, dat zij wat meer gaan doen voor 

de vereniging. Zij zullen voor ons de aanjager zijn voor het versterken en verbeteren van de 

sociale cohesie binnen de vereniging. Niet alleen binnen de teams maar veel breder tot en 

met de jeugd. Een van hun initiatieven om tijdelijk reclamebanners langs het kunstgrasveld 

te krijgen is een groot succes geworden. Wij verwachten er dan ook veel van. 

  

Hoofd- en kunstgrasveld 
De renovatie van het hoofdveld is voorspoedig verlopen. Iedereen kan zien dat het veld er 

goed uitziet. De komende maanden moet het nog even doorgroeien en de tijd krijgen om een 

grasmat te ontwikkelen met lange wortels. Daardoor zal het veld, wanneer we het weer 

kunnen bespelen, niet zo snel vertrapt of kaal worden. 

Het niet doorgaan van de renovatie van het kunstgrasveld was een grote teleurstelling. Met 

de gemeente hebben we daarover al weer enkele besprekingen gehad. De planning is nu 

dat rond de jaarwisseling de aanbesteding van deze renovatie zal plaatsvinden. Daarmee 

heeft de gemeente voor ons bevestigd dat uitstel geen afstel is. 

 

Hoe nu verder met coronamaatregelen en het “nieuwe normaal” 
Voor het voortbestaan van onze voetbalvereniging Altius in deze coronacrisis gaan wij er 

vanuit dat onze leden hun vereniging blijven steunen en helpen daar waar het nodig is.  

 

Samen helpen we v.v. Altius door deze crisis heen! 

Het Bestuur 


