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Inleiding
Zo aan het begin 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 blijft de anderhalve meter nog van toepassing.
Wellicht verandert dit na 20 september maar dat weten wij nog niet.
Wij hopen nu weer verder normaal te kunnen gaan draaien.
Het belangrijkste voor nu blijft: respecteer de van toepassing zijnde regels.

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.
Daarom heeft het bestuur besloten de procedure aan te passen door de methodiek om te draaien. In
eerste instantie wordt de € 50,- 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. Met vijf wedstrijden fluiten kan de € 50,- worden verdiend. Wil jij één of
meer wedstrijden fluiten, geef je dan op via secretaris@altius.nl.

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,-) en een bijdrage bedrijfsvoering (€50,-).
Laatstgenoemde bijdrage komt dus in de plaats van de afkoop vrijwilligersbijdrage.
Per gezin wordt éénmaal deze bijdrage geïnd.
De financiële verplichting voor het lidmaatschap van v.v. Altius zal in één keer aan het begin van het
seizoen worden geïnd. Helaas hebben er onjuiste bedragen op de website gestaan.
Inmiddels staan de juiste bedragen vermeld. Meld je met vragen op secretaris@altius.nl
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Bestuursmededelingen
Voorzitter
Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat er een kandidaat voorzitter, Eelke de Boer, is
gevonden. Eelke loopt inmiddels 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.

90-jaar
Op 24 september a.s. bestaat Altius 90-jaar. Zaterdag 25 augustus zullen voor alle leden verschillende
activiteiten worden georganiseerd met natuurlijk als afsluiting een jubileumfeest. Reserveer alvast
deze datum in jouw agenda. De KNVB heeft voor deze zaterdag geen programma voor de
Altiusteams vastgesteld

Beresteinoverleg
Het doel is om in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering aan de leden meer informatie over
dit overleg voor te leggen en mandaat te vragen dit proces verder te mogen vervolgen. Uiteindelijk zal
dit overleg kunnen leiden tot één nieuwe voetbalvereniging op Sportpark Berestein. Op dit moment
kunnen de leden eventueel randvoorwaarden aan het bestuur meegeven.

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt alle leden uit voor een ALV op maandag 20 september a.s., aanvang 20.00 uur in
de kantine.
De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Vaststelling verslag ALV dd. 25-09-2020
5. Jaarverslagen seizoen 2020/2021 van de secretaris, jeugd- en seniorenbestuur
6. Financieel jaarverslag seizoen 2020/2021 van de penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Verkiezing bestuur
9. Begroting seizoen 2021/2022
10. Beresteinoverleg
11. Rondvraag
12. Sluiting
Het bestuur stelt Eelke de Boer kandidaat als voorzitter.
Jan Frans van Doorn en Tom Haselager stellen zich beschikbaar als bestuurslid (functie resp.
penningmeester en voorzitter jeugdbestuur).
Tegenkandidaten kunnen gesteld worden tenminste drie dagen voor de vergadering door ten minste
drie leden. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten
minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
ledenvergadering
Het bestuur zal zonder tegenkandidaten dan als volgt zijn samengesteld:
voorzitter
Eelke de Boer
Secretaris
Mijndert Tolk
Penningmeester
Jan Frans van Doorn
Voorzitter jeugdbestuur
Tom Haselager
Voorzitter seniorenbestuur
vacature
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Vacatures
Helaas zijn er nog een aantal vacatures binnen onze vereniging.
Voorzitter seniorenbestuur
Deze geeft leiding aan het seniorenbestuur en is lid van het algemeen bestuur.
Coördinator bijdrage bedrijfsvoering
Deze persoon coördineert de werkzaamheden in het kader van het terugverdienen van de bijdrage
bedrijfsvoering.
Voorzitter kantinecommissie
Deze is verantwoordelijk voor het gehele kantine gebeuren, natuurlijk met hulp van een aantal
medewerkers.
Planner(s) kantine- en keukenbezetting
Deze persoon regelt de kantine- en keukenbezetting.
Voor informatie over de bovenstaande vacatures kun je contact opnemen met:
secretaris@altius.nl

Commissie van ontvangst
Altius wil een goede gastheer zijn en vraagt jouw hulp.
Dit seizoen willen wij de bezoekende teams met leiding, de scheidsrechters en de vertegenwoordigers
van de KNVB een gastvrije ontvangst gaan geven. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Interesse? stuur een mail naar ontvangst@altius.nl

Geld verdienen met extra bardienst?
WIL JIJ BETAALDE BARDIENSTVRIJWILLIGER WORDEN?
Wat is er niet mooier dan bij je club geld te verdienen en ook nog je medeleden een drankje te geven?
Dit kan! Altius is op zoek naar leden vanaf 17 jaar die bardienst willen draaien en daar ook een
vergoeding voor terug krijgen.
Mocht je dit willen doen, dan help je ook Altius en jezelf. Aan deze bardienst verbinden wij wel wat
voorwaarden. We zetten namelijk het liefst mensen in die graag en met plezier een goede
gastvrouw/gastheer willen zijn.
•
•
•

Uiteraard beschik je over het IVA certificaat*
Weet je hoe alles werkt achter de bar (of ben je bereid dit te leren)
Je vind het leuk om het in de kantine gezellig te maken.

De vergoeding per bardienst € 5,00 per uur. (max. € 150,00 per maand en € 1700,00 per jaar).
Deze bedragen zijn conform de fiscale regelgeving op het gebied van vergoedingen binnen
vrijwilligerswerk.
Heb je interesse, neem dan contact op: secretaris@altius.nl
* Iedere vrijwilliger die bardienst draait is volgens de Drank- en Horecawet verplicht een Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken te
volgen. Bij de bar moet zelfs een lijst aanwezig zijn van barvrijwilligers die deze instructie hebben gevolgd. Het IVA-certificaat kunt u halen
met behulp van een online cursus. Die bestaat uit een interactieve introductie over verantwoord alcoholschenken en sluit af met een korte
toets. De instructie plus toets kost één à anderhalf uur. Na afloop krijgt de cursist per email een certificaat op naam opgestuurd. Het is
mogelijk om voor uw vereniging of dorpshuis een 'live' training te organiseren in uw eigen accommodatie voor uw eigen vrijwilligers. Die
duurt 2 uur, wordt gegeven door Iriszorg en na afloop ontvangen deelnemers een certificaat

Niet rokenbeleid
Sinds vorig jaar is ons sportcomplex een niet roken terrein. Wij willen hier nogmaals aandacht aan
geven. Roken is alleen buiten de hekken toegestaan.
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Geen alcoholische dranken langs de lijn.
Alleen op het terras direct voor de kantine mag alcoholische drank gebruikt worden en niet langs de
velden. Maar ook hier geldt natuurlijk: wees wijs met alcohol.

Trainingsvelden
Nu iedereen weer kan trainen willen wij de trainers vragen erop toe te zien dat de velden na de
training “leeg” worden opgeleverd. Het is evenmin de bedoeling dat de doelen verplaatst worden naar
andere velden.
Natuurlijk wordt door de trainers het trainingsmateriaal na afloop gecontroleerd en of alles weer mee
terug in de opslag is gekomen.

Hartelijke groet en een zeer fijn nieuw seizoen gewenst,
HET BESTUUR
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