NIEUWSBRIEF
APRIL 2010
uitgave 1.2
Beste Vriend van SVC'08,
Voor u ligt al weer de 2e Nieuwsbrief van “De Vrienden van SVC'08”!!!
Het seizoen 2009-2010 nadert al weer rap het einde en als beloofd houden wij u regelmatig met de
VVSVC - Nieuwsbrief op de hoogte van wat er allemaal is gebeurd.
Deze Nieuwsbrieven zullen 3 keer per seizoen verschijnen (waarvan de laatste telkens in juni). Alle
Vrienden krijgen als eerste via hun e-mail de Nieuwsbrief toegestuurd. Na ongeveer een week of
twee zetten we de Nieuwsbrief “online” op de SVC site zodat iedereen (ook de nog-niet Vrienden...)
notie kunnen nemen van de verrichtingen van de VVSVC.
In deze 2e Nieuwsbrief van dit seizoen vermelden wij weer wetenswaardigheden die u, als Vriend,
hopelijk nuttig en leuk vindt om te lezen. We behandelen in deze Nieuwsbrief daarom de volgende
onderwerpen:
•
•
•
•
•

De Vrienden
Op naar de 100e Vriend!
De inkomsten
De uitgaven
Hoe een donatie aan te vragen vanuit “De Vrienden van SVC'08”

De Vrienden
Sinds de laatste Nieuwsbrief in december 2009 zijn er al weer 24 nieuwe Vrienden bijgekomen. De
teller staat daarmee nu op 84 Vrienden!!!!
We hebben inmiddels een goed beeld gekregen van de redenen waarom en de wijze waarop mensen
Vriend worden van SVC'08. Deze Vrienden van SVC'08 hebben
namelijk allemaal één ding gemeen: ze dragen de club SVC'08 een
bijzonder warm hart toe!
Sommige Vrienden melden zich aan door middel van het spontaan
storten van € 50,00 op de rekening van de VVSVC, anderen melden zich
aan middels het formulier (te downloaden via de site of verkrijgbaar in
de kantine, zoals u hiernaast kunt zien bij Vriend nr 80: Pieter de Mos)
en zij betalen hun bijdrage op de rekening van de VVSVC.

Weer anderen geven hun formulier plus € 50,00 cash aan de “Vrienden-wervers” (Hans van der Pot,
Leo van Teijlingen, Ernst Sturm & Tim de Jong sr) die het dan vervolgens weer over maken op de
VVSVC-rekening. Het Bestuur van de VVSVC (Han vd Zwan, Martin Grootveld & René
Grootveld) heet iedereen welkom middels een Welkom mail op het bij ons dan bekende mail adres.
Kortom: Er zijn dus meerdere wegen die naar de VVSVC leiden....
We proberen iedereen (na aanmelding) direct op de site te zetten en, als gezegd, een Welkom-mail
toe te sturen. We hebben hierbij soms het probleem ervaren dat we geen (juiste) e-mail gegevens
hadden en dus ook de Welkom-mail niet kunnen toesturen. Dit is jammer omdat we de
Nieuwsbrieven ook naar het juiste mail adres willen sturen...
Heeft u daarom geen Welkom mail ontvangen (of deze Nieuwsbrief niet in uw eigen mailbox) dan
is het (juiste) mailadres nog niet bij ons bekend!
U kunt deze alsnog doorgeven op vriendensvc08@gmail.com ovv uw eigen naam.
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u de lijst van de Vrienden op het moment van versturen van
deze Nieuwsbrief. Het meest actuele overzicht van de Vrienden kunt u overigens altijd vinden op de
Vrienden van SVC'08 pagina.

Op naar de 100e Vriend!
We hebben al vroeg in dit seizoen aangegeven dat we als Bestuur van de VVSVC in het eerste jaar
willen streven naar 100 Vrienden (op 1 juli 2010). Door mond-op-mond reclame, deze
Nieuwsbrieven en natuurlijk door onze Vrienden-wervers benaderen we nu langzaam aan dit streefaantal maar we hebben nog wel een flink aantal Vrienden te werven....
We willen hier aan daarom een extra stimulans geven door hierbij bekend te maken dat we onder de
100 (of meer) Vrienden die er op 1 juli 2010 zijn, een verrassing zullen verloten!
We maken nu nog niet bekend wat dat dan zal zijn, maar we gaan natuurlijk niet voor een
eenvoudig pennensetje.....
Let op: Deze verrassing wordt dus alleen verloot als we 100 (of meer) Vrienden hebben op 1-7-'10!
Help ons daarom de VVSVC (nog meer) te promoten bij jullie vrienden of familie! Uiteindelijk
kunnen zij of uzelf aangenaam verrast worden in juli van dit jaar!
Laat zij zich opgeven als Vriend en daarmee ons helpen onze club nog beter te ondersteunen!

De Inkomsten
Van de 84 Vrienden die zich hebben opgegeven hebben momenteel 75 mensen al betaald waarvan 1
persoon zelfs dubbel. Dat wil zeggen dat we aan inkomsten nu € 3800,00 hebben binnen gekregen.
Van 9 mensen verwachten we hun bijdrage (in totaal nu dus nog € 450,00) op korte termijn te
mogen ontvangen.

De Uitgaven
Na onze vorige Nieuwsbrief zijn er al weer een aantal donaties geweest namens de VVSVC ten
behoeve van diverse acties binnen onze voetbalclub.
Zo is er in januari 2010 een bedrag van € 250,00 geschonken aan het Jeugdbestuur ter besteding aan
diverse activiteiten voor de jeugd gedurende de wintermaanden. Mede door deze bijdrage zijn

hebben diverse jeugdleden kunnen sporten bij Intension, kunnen Glowgolfen en hebben we hiermee
bijgedragen aan het huren van sportzalen t.b.v. het zaalvoetbal voor de jeugd.
In februari is er met een donatie (namens de VVSVC) van € 500,00 aan de Interieur Barometer een
grote stap gezet naar een mooi en functioneel interieur van onze nieuwe behuizing. De barometer
werd daarmee weer een flinke push gegeven in de goede richting.... De loterij en diverse andere
giften aan de Interieur barometer moeten maken dat de club voldoende in kas krijgt om aan alle
interieur wensen te kunnen voldoen!
In april is er ten behoeve van het SVC'08 Voorjaarskamp een bedrag geschonken van € 300,00 als
“diepte-investering”. Dit bedrag is namelijk gegeven voor de aanschaf van nieuw materiaal voor de
zgn. Spooktochten. Dit materiaal is niet voor eenmalig gebruik maar zal ook de komende jaren
kunnen worden gebruikt.
Een mooi initiatief waar wij graag namens jullie allemaal een steentje aan hebben bijgedragen. In de
volgende Nieuwsbrief hopen wij wat foto's van dit Voorjaarskamp te kunnen tonen.
Verdere uitgaven sinds de laatste Nieuwsbrief zijn dan ook nog € 25,89 aan bankkosten.
Het saldo van de VVSVC-rekening staat daarmee momenteel op een bedrag a € 2466,61 waarbij dus
nog € 450,00 opgeteld kan worden aan nog te ontvangen bijdragen.

Aanvragen donatie vanuit “De Vrienden van SVC'08”
Schroom niet om ons 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”

Bijlage: “De Vrienden”

