NIEUWSBRIEF
DECEMBER 2010
uitgave 2.1
Beste Vriend van SVC'08,
Dit is alweer de 4e Nieuwsbrief van “De Vrienden van SVC'08” (de eerste van seizoen 2010-2011).
Natuurlijk weer volop nieuws van, over en voor onze Vrienden.....
Het jaar 2010 is bijna ten einde en dit is weer een mooi moment om even stil te staan bij wat de
VvSVC dankzij uw bijdragen hebben kunnen betekenen voor onze geliefde vereniging.
Ook middels deze Nieuwsbrief wensen wij u en uw dierbaren natuurlijk een heel gelukkig en een
sportief 2011!!!
In deze Nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen:





De Vrienden: stand van zaken
De Uitgaven & Inkomsten
Aanvragen donatie VVSVC
Bijlage: “De Vrienden”

De Vrienden: stand van zaken
In oktober 2009 is de VvSVC opgericht door enkel enthousiaste leden van onze vereniging. Mede
dankzij de Vrienden-wervers werd het eerste seizoen afgesloten met 120 Vrienden!!! Een
onverwacht (maar wel gehoopt!) aantal waar we toen al trots op waren....
De werving van Vrienden ging onverminderd voort en ook de “mond-tot-mond” reclame deed zijn
werk! Inmiddels hebben we nu maar liefst 171 Vrienden en komen er nog steeds mensen bij.
Inmiddels hebben velen van de Vrienden van het eerste uur al weer een hernieuwde geldelijke
bijdrage geleverd voor het nieuwe 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 bijdragen storten op
rekeningnummer 1525.44.585 t.n.v. “De Vrienden van SVC'08”.
Inmiddels worden al de Vrienden ook op speeldagen gepresenteerd op de LCD schermen in de
kantine. In deze zogenaamde “Narrowcasting” uitzendingen komen al de Vrienden langs in
alfabetische volgorde....

De Uitgaven en Inkomsten
Het saldo van de VVSVC-rekening stond bij de vorige Nieuwsbrief van juni 2010 op een bedrag
van € 3040,86. Sinds die maand hebben wij diverse goede initiatieven kunnen ondersteunen en
hebben vele (nieuwe) Vrienden hun bijdrage (opnieuw) geleverd. De uitgaven die we hebben
gedaan sinds juni 2010:









Eerste spandoek van onze keeper van SVC'08 1 (karikatuur spandoek, wie volgt?!):
€ 200,00
Bijdrage in de hoge kosten t.b.v. het verzorgen/bezoeken van Miquel Mejia door zijn
moeder:
€ 400,00
Kast t.b.v. de AED apparatuur in onze kantine:
€ 316,50
Sinterklaasfeest (zie fotootjes):
€ 400,00
Huur Lindoduin Sporthal t.b.v. jeugd in winterstop:
€ 105,58
Diverse fruitmanden/bonnen t.b.v. langdurig zieke Vrienden/oud-voorzitter etc.:
€ 200,78
Restitutie teveel betaald door één van de Vrienden:
€ 50,00
Bankkosten
€ 45,80

Daarnaast hebben wij de club-scheidsrechters kunnen voorzien van 16 spiksplinternieuwe tenues.
De rekening (ongeveer € 500,00) moeten wij nog krijgen en in de komende Nieuwsbrief zullen wij
ook een mooie foto van deze outfits plaatsen.
Verder hebben wij het Bestuur van SVC'08 (na aanvraag daartoe) aangeboden om voor veld 2 een
substantiële bijdrage te leveren voor de daar te plaatsen dug-outs. Zo'n mooi veld verdient ook
mooie plekken om als reserve/trainer/leider/supporter je ploegje te zien spelen.... De offerte

daarvoor is nog niet binnen maar het geldbedrag (maximaal € 4000,00) hebben we wel alvast
“gereserveerd”.
Met al de (hernieuwde) bijdragen van de Vrienden is het saldo van de rekening nu € 5322,20 (dit is
dus nog incl. de € 4000,00 t.b.v. de dug-outs en € 500,00 voor de tenues).
We verwachten nog van 20 Vrienden hun toegezegde (hernieuwde) bijdragen te ontvangen ter
hoogte van € 1000,00 totaal.
Al met al zijn er dus hele mooie zaken geregeld, mede dankzij jullie bijdragen en er liggen ook nog
leuke initiatieven in het verschiet.... Uw bijdrage blijft daarom hard nodig om al deze zaken te
kunnen blijven ondersteunen!
Van het Sinterklaasfeest hebben we ook wat foto's gekregen (o.a van Corry de Hart). De kinderen
stralen van blijdschap!

Aanvragen donatie vanuit “De Vrienden van SVC'08”
Schroom niet om de VVSVC een bijdrage te vragen voor zaken 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.
De 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
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” en tot in het nieuwe jaar
op onze club!

Bijlage: “De Vrienden”

