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Beste leden van de Club van 100.

Door personele wijzigingen (waarover later meer) ontvangt u iets later dan
normaal onze nieuwsbrief van uw Club van 100 van het afgelopen seizoen.
Hiermee wordt u – volgens afspraak – geïnformeerd over de activiteiten van
uw Club van 100. Het geeft u inzicht in de activiteiten van het tweede
halfjaar van seizoen 2016-2017 en we sluiten het seizoen af met het
financieel jaaroverzicht. Verder kijken wij alvast met u vooruit naar komende
activiteiten in seizoen 2017 - 2018. Met andere woorden, wij laten zien wat
uw bijdrage voor de club betekent!!
Terugkijkend op het afgelopen seizoen zien we dat onze vrijwilligers naast het
dagelijkse onderhoud op ons complex weer een aantal belangrijke zaken
hebben opgepakt, waaraan uw Club van 100 een bijdrage heeft kunnen
leveren.
Zo is hard gewerkt aan de renovatie van de trekker(s) en het installeren van
bewegingsmelders en LED verlichting in de kleedkamers en directe
omgeving..
In deze editie starten we met een korte terugblik op bovengenoemde
projecten uitgevoerd door onze vrijwilligers.
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• Renovatie project tractor
In onze vorige nieuwsbrief is uitgebreid aandacht besteed aan onze
vrijwilligers /
onderhoud ploeg.
Naast het vele
dagelijkse werk wat
op onze kleine groep
van vrijwilligers
afkomt om ons
complex ‘up to date’
te houden is de
kleine trekker
onderhanden
• Jan op de kleine trekker
genomen. Onder
leiding van technisch ‘ingenieur’ Jan Huizinga, zijn kompaan Kees Kluft en
hulptroepen is de kleine trekker geheel uit elkaar gehaald, verroeste
onderdelen losgehaald en vervangen roestvrijstalen onderdelen. Ook de
maaibak werd gerenoveerd en de (gras) snijmessen vervangen. Hollandia
mag zich gelukkig prijzen met haar
vrijwilligers waarbij Jan Huizinga door
zijn jarenlange praktijkervaring en
technische kennis als
gereedschapsmaker het benodigde
overzicht houdt (Jan: “het moet wel
weer in elkaar..”) en waar nodig ook zelf
de benodigde onderdelen kan maken .
Dit met dank aan de firma Weber, oud
werkgever van Jan.
Terugblikkend op de afgelopen maanden is het geheel onverstoorbaar uit
elkaar gehaald, gestraald (onder hoge druk de roest verwijderd) onderdelen
waar nodig vervangen, het geheel weer opgebouwd en voorzien van een
beschermende coating. Al met al is er weer een grote inspanning verricht en
met name door Jan en Kees een ‘masterpiece’ opgeleverd waaruit eens te
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meer blijkt van wat voor onschatbare waarde de inzet van deze
onbaatzuchtige vrijwilligers voor Hollandia in de praktijk betekent.
NB. Daarnaast is ook de grote trekker doorgesmeerd, schoongemaakt en is de
arm voorzien van nieuwe lagers. Dit jaarlijkse onderhoud is noodzakelijk om
langdurig plezier te beleven van ons onderhoudsmaterieel.

• Bewegingsmelders en LED licht bij Hollandia!
Nog even ‘door’ op het front van onze onderhoudsvrijwilligers. Harry
Gonggrijp (initiator van deze actie) en kompanen hebben
inmiddels de gehele benedenverdieping (gang en
kleedkamers) voorzien van de bewegingsmelders.
Daarnaast is
afgesproken ook de TL
armaturen en TL’s stapsgewijs te
vervangen door veel zuinigere LED TL
balken, waardoor er verder op de
energierekening kan worden bespaard.
Ook dit initiatief wordt natuurlijk van
harte ondersteund door uw Club van
100.
Met dit laatste verwachten we dat de vaste lasten (energiekosten) weer een
stukje naar beneden zullen gaan en de investering zich uiteindelijk zelf terug
zal verdienen.
Beide hierboven genoemde projecten geven eens te meer zicht op de
zelfwerkzaamheid waarbij de projecten stapsgewijs worden uitgevoerd en de
nodige (en hoge) reparatie- en installatiekosten worden uitgespaard!

• Top vrijwilligers
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de kwaliteiten waarover onze kleine
vrijwilligersgroep beschikt. Meerdere dagen in de week is de kleine
vrijwilligersgroep aanwezig bij Hollandia om de (deskundige) handen uit de
mouwen te steken om ons complex up to date te houden. Naast de mannen
die hierboven al genoemd zijn zijn dat o.a. Toon te Paske. Jan Heertjes, Kees
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van Dijk, Jan Verbeek, Ad van de Wijgerd, Nico Leegwater, Harry Gonggrijp,
Patrick Knevel, Rein Dekker, etc. etc. Duidelijk is dat er veel taken moeten
worden verricht door een (te) kleine groep vrijwilligers.
Ook voor het runnen en onderhoud van
de kantine en onze ‘papierlopers’
beschikken we over een aantal
fantastische vrijwilligers, maar staan de
taken onder druk.
Heeft u tijd over en wilt u aan de slag,
kom langs en infomeer naar de
mogelijkheden: vele handen maken licht
werk.
NB. Tot slot spreekt het voor zich dat de Club van 100 onze vrijwilligers (die
de basis zijn van Hollandia) waar nodig zullen blijven steunen om dit
belangrijke werk voor onze Club uit te kunnen voeren.

• Andere initiatieven
Het spreekt voor zich dat er ook andere initiatieven zijn ondernomen die de
club van 100 financieel heeft kunnen ondersteunen. Leuk om te noemen is
het initiatief van een van de jeugdelftallen (JO15) om deel te nemen aan een
prestigieus Italiaans toernooi en de wijze waarop dit door de begeleiding en
spelers financieel mogelijk is gemaakt. De club van 100 spreekt zijn
waardering hiervoor uit en heeft dit initiatief natuurlijk van harte
ondersteund!.
Daarnaast is de club van 100 wederom ‘bus’ sponsor geweest voor één van de
vele uitwedstrijden van ons eerste elftal: reden waarom we dit initiatief
jaarlijks ondersteunen is duidelijk: enerzijds willen we hiermee de
sponsorcommissie ondersteunen, die er immers al jaren in slaagt
aansprekende bus sponsoren te vinden en anderzijds spreken we hiermee de
waardering uit naar de bedrijven en prominente Hollandianen die als
bussponsor onze vereniging ook op deze manier een warm hart toedragen.
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Voor een totaaloverzicht van activiteiten /uitgaven kunt u het jaaroverzicht
hieronder raadplegen.

• Globaal jaaroverzicht inkomsten en besteding
Club van 100
Begin Saldo seizoen 2015-2016

€ 3.051,00

Inkomsten Leden Club van 100 seizoen 2016-2017

€ 4.426,00

•
•
•
•
•

Renovatie materialen (o.a. maaier)
Bijdrage internationaal toernooi
Bussponsor uitwedstrijd
Factuur verlichting, bewegingsmelders / LED etc
Adm. En bankkosten, klein materiaal, etc.

€ 400,00
€ 250,00
€ 500,00
€ 1353,00
€
59,00

Uitgaven (t/m aug. 2017)

=========
€ 2.562,00

Batig saldo seizoen 2016-2017

=========
€ 4.915,00

Samenvattend
Uit het jaaroverzicht komt naar voren dat we toch weer een paar mooie
initiatieven hebben kunnen ondersteunen. Wel zien we dat het aantal leden
van de Club van 100 (en de daarmee samenhangende inkomsten) dit jaar
(helaas) langzaam is teruggelopen.
Toch kan de Club van 100 nog immer rekenen op een kleine 80 trouwe leden,
die door hun donatie van € 50 veel mogelijk maken en hiermee Hollandia, de
jeugd én de vrijwilligers extra ondersteunen!
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Al met al fantastisch dat we op uw extra steun kunnen rekenen. Daarnaast zal
de Club van 100 haar uiterste best doen om dit jaar de opgaande lijn weer op
te pakken (richting 100!?..) en de nodige ‘Hollandianen’ proberen te
interesseren en te werven.

• Veranderingen binnen de Club van 100
Helaas heeft onze financiële man, Henk van Briemen, mede door een
ingrijpende knieoperatie en persoonlijke omstandigheden ons laten weten
dat seizoen 2016-2017 het laatste ‘bestuurs’ jaar van Henk was binnen de
Club van 100.

Henk, bedankt voor alles!

Henk is als erelid van Hollandia in 2011 één
van de initiators geweest van de Club van
100. Naast het besturen, ‘netwerken’ en
werven van nieuwe leden heeft Henk vanaf
het prille begin gezorgd voor de financiële
boekhouding en verslaglegging binnen de
Club van 100. Het spreekt voor zich dat de
Club van 100 Henk hiervoor veel dank
verschuldigd is.

Daarnaast wensen we Henk natuurlijk een spoedig herstel toe, hopen hem
nog veel bij ‘zijn’ Hollandia te zien en op de achtergrond (af en toe) toch nog
een beroep te kunnen doen op zijn financiële expertise.
Om met de Club van 100 verder te
kunnen heeft Paul (Schröder) de taken
van Henk inmiddels overgenomen
(klasse Paul!) en heeft de Club van 100
Sandra Boes (of toch Biezen?)
Sandra, van harte welkom!
inmiddels bereid gevonden om de Club
van 100 bestuurlijk te versterken. Voor ons betekent dit verjonging, nieuw
elan en wellicht ook nieuwe ideeën. Voor nu heten we Sandra in ieder geval
van harte welkom!
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• Vooruitblik
Met de onderhoudsploeg (initiatief H. Gonggrijp) is afgesproken nog een
aantal TL’s te vervangen door LED. Daarnaast is er inmiddels een kleine
grasmaaier aangeschaft voor het betere kantenwerk (Kees Kluft) en wordt er
door de selectie zondag gewerkt aan het voorbereiden van een
trainingskamp in de winter waar een (bescheiden) bijdrage voor is gevraagd.
We komen hier ongetwijfeld in de volgende nieuwsbrief op terug.

• Tot slot.
Wij hopen ook dit lopende seizoen weer op u te kunnen rekenen. Natuurlijk
zullen we ons blijven inzetten op ondersteuning van onze vrijwilligers, de
vereniging in de breedte (maak het gezellig met elkaar) en onze jeugd. Hierbij
zullen wij u transparant blijven informeren over de bestedingen, die namens
u, door de Club van 100 worden gedaan. Heeft u ideeën of acties die we
kunnen ondersteunen, laat het ons weten!!
Tot zover deze nieuwsbrief. (helaas door de herfstvakantie iets later dan
gepland, waarvoor excuses). U hoort zeker nog van ons!! NB. U bent de
afgelopen maand (per mail) reeds benaderd voor uw bijdrage van €50
voor he t seizoen 2017-2018. Wij rekenen op u!!

Hollandia, uw vereniging sinds 1898
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