NIEUWSBRIEF
April 2011
uitgave 2.2

Beste Vriend van SVC'08,
Hierbij weer een “verse” Nieuwsbrief van “De Vrienden van SVC'08”. Natuurlijk weer volop
nieuws van, over en voor onze Vrienden.....
In deze Nieuwsbrief staan de volgende (inmiddels welbekende) onderwerpen:


De Vrienden: stand van zaken



De Uitgaven & Inkomsten



Aanvragen donatie VVSVC



Bijlage: “De (173) Vrienden”

Wij hopen dat u ook deze Nieuwsbrief weer met belangstelling leest. Mocht u denken dat u een
ander ook een plezier doet met deze Nieuwsbrief en u weet dat deze persoon deze zelf niet
ontvangt, twijfel dan niet langer en stuur de Nieuwsbrief door!!!!!

De Vrienden: stand van zaken
In oktober 2009 is de VvSVC opgericht door enkele enthousiaste leden van onze vereniging. Al
gauw kwamen de eerste gelden binnen en kon de VvSVC een belangrijke bijdrage gaan leveren aan
het Verenigingsleven binnen SVC’08.
Bij de laatste Nieuwsbrief van december 2010 konden we maar liefst 171 Vrienden melden die dat
initiatief geldelijk ondersteunen en momenteel is dit zelfs een mooi aantal van 173!
Vele Vrienden hebben we ook voor het 2e seizoen mogen noteren met hun bijdrage en we zien dat
er maar heel weinig mensen hun “Vriend-schap” opzeggen na het 1e seizoen….
Wij sturen u overigens rond de maand waarin u vorig seizoen betaald heeft een mail om u te vragen
ook voor dit seizoen Vriend van SVC'08 te blijven.
Mocht u deze mail onverhoopt hebben gemist: u kunt u hernieuwde bijdrage storten op
rekeningnummer 1525.44.585 t.n.v. “De Vrienden van SVC'08”.
Al de Vrienden staan natuurlijk vermeld op onze eigen pagina’s op de SVC’08 site. Op speeldagen
worden alle Vrienden bovendien gepresenteerd op de LCD schermen in de kantine.
Het is overigens ook interessant om als bedrijf Vriend van SVC’08 te worden! Deze
bedrijfsnamen worden namelijk apart gepresenteerd in deze zogenaamde “Narrowcasting”
uitzendingen.

De Uitgaven en Inkomsten
Het saldo van de VVSVC-rekening stond bij de vorige Nieuwsbrief van december 2010 op een
bedrag van € 5322,20. Sinds die Nieuwsbrief hebben wij weer enkele mooie initiatieven kunnen
ondersteunen en hebben vele (nieuwe) Vrienden hun bijdrage (opnieuw) geleverd.
De uitgaven die we hebben gedaan sinds december 2010:


Scheidsrechterstenue’s, voor onze eigen “heren in het zwart”:
€ 613,00



Bosloop/Nieuwjaars receptie 2011:
€ 250,00



2e Karikatuur Spandoek:
€ 100,00
 Aankoop Wenskaarten van de VvSVC (t.b.v. gelukwensen/beterschap etc):
€ 142,00
 Planten & plantenbakken voor in de kantine/bestuurskamer:
€ 700,00



SVC TV opname apparatuur:
€ 211,88
 Voorjaarskamp: huur speelmateriaal:
€ 280,00
 Bankkosten
€ 44,96
Daarnaast hebben we voor het Zomerkamp toegezegd dat we de busrit (heen en weer) gaan betalen
(€ 750,00). Bovendien komt er ook nog een Medewerkers-avond waar wij natuurlijk ook ons
steentje zullen bijdragen en is er een bedrag van € 300,00 door ons toegezegd voor het buitenlandse
toernooi van de B-jeugd.
Daarnaast is er nog steeds de toezegging ( € 4000,00 maximaal) vanuit de VvSVC voor de bijdrage
aan de dug-outs op veld 2. Inmiddels is de Stichting Sportpark samen met het Bestuur van SVC’08
acties aan het ondernemen om dit verder op te pakken….
Kortom: er zijn weer een paar hele mooie zaken geregeld door diverse vrijwilligers en met behulp
van uw geld heeft de VvSVC dit weer allemaal (mede) mogelijk gemaakt! Dank namens al die
initiatiefnemers voor uw bijdrage!
Met al de (hernieuwde) bijdragen van de Vrienden is het saldo van de rekening nu € 5046,87 (nog
inclusief de reservering voor de dug-outs) en er liggen dus nog een paar leuke initiatieven in het
verschiet....
Uw bijdrage van € 50,00 blijft daarom hard nodig om al deze mooie zaken te kunnen blijven
ondersteunen!

Aanvragen donatie vanuit “De Vrienden van SVC'08”
Schroom niet om de VvSVC een bijdrage te vragen voor initiatieven die in het algemeen belang van
de club zijn!
“De Vrienden van SVC'08” is immers opgericht omdat er bij een grote club als SVC'08 altijd
behoefte zal zijn aan zaken en activiteiten die niet direct (volledig) uit de algemene clubkas
gefinancierd kunnen worden.
Belangrijk om te weten: De VvSVC ondersteunen initiatieven alleen in financiële zin, dat wil
zeggen dat de VvSVC zelf geen zaken aanschaffen of offertes e.d. uitvragen.
Deze aanvragen tot ondersteuning middels een geldelijke bijdrage in de kosten kunnen ingediend
worden bij het Bestuur van “De Vrienden van SVC'08”, onder vermelding van:





Onderwerp van aanvraag
(Geschat) totaalbedrag voor dit onderwerp
Contactpersoon en e-mail adres
Rekeningnummer en naam rekeninghouder waarop (bij goedkeuring door het Bestuur van
“De Vrienden van SVC'08”) de bijdrage kan worden gestort

Deze aanvraag kan via de mail worden ingediend op het mailadres: vriendensvc08@gmail.com
Na ontvangst van de aanvraag zal het Bestuur van de VvSVC in conclaaf gaan over dit onderwerp
en bepalen of en zo ja, hoeveel men vanuit “De Vrienden van SVC'08” zal bijdragen. Dit bedrag zal
dan worden over gemaakt op het in de aanvraag vermelde rekeningnummer.
Aanvragen zullen, voor zover mogelijk, binnen 14 dagen worden behandeld en betaald na
goedkeuring door het Bestuur van de VvSVC.

Tot slot
Dit seizoen zal er nog één Nieuwsbrief volgen. Ook daarin hopen wij weer leuke initiatieven te
kunnen vermelden die mede dankzij uw bijdrage mogelijk zijn gemaakt.
Daarbij zeggen beelden vaak meer dan woorden en wij verzoeken dan ook foto’s van deze leuke
initiatieven aan ons op te sturen op ons mail adres.
De Vrienden ontvangen deze Nieuwsbrieven als eerste, automatisch in hun mail box. De reeds
eerder uitgegeven Nieuwsbrieven staan op de site.
Heeft u tips of opmerkingen om deze Nieuwsbrieven nog beter te maken, schroom dan niet en meld
het bij ons persoonlijk of via de mail op het mailadres vriendensvc08@gmail.com

Een sportieve groet namens het Bestuur van “De Vrienden van SVC'08”

Bijlage: “De Vrienden”
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Cor Mooijman

Leen Grootveld

Aad Verhoog

Frans van der Zwan

Onderh.bedrijf
Peter Pronk

Granny's Corner

1st Choice

Henk Pronk (zw)
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Dominicus Pronk

Leenderd Rog

Sjaak en Joke Knoester

Martin Grootveld

Wim Bron

Huize Bowie

Nico Graaf

de Graaf

Wout van der Toorn

Hans vd Sluijs
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Hotel Mimosa

Albert Smit

SVC'08 5e elftal

De Rijk
Magazijninrichting

Marcel & Nico de Jager

Nolet Advocaten

Jan Langeraar

De Zeeuwtjes
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