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Van de voorzitter…..…..
ONTWIKKELINGEN – Sinds het aantreden van het huidige bestuur in januari jl. is er veel gebeurd. Wat wij hebben
aangetroffen heeft ons veel werk bezorgd. Het vele werk had en heeft betrekking op de organisatie en financiën van
Velocitas. De situatie van de verschillende zaken was zeer onoverzichtelijk. Het heeft ons weken gekost om het een en
ander te ontrafelen. Omdat we zelf nog aan het (onder-)zoeken waren hebben we weinig aandacht besteed aan het
verstrekken van informatie aan de leden. Dit is nodig omdat tijdens de ALV bleek dat enige zaken niet op orde waren en
dat was een bron voor speculaties.
UITNODIGING – Het bestuur wil u bij deze uitnodigen voor één van de twee informatieavonden waarin we uitleg zullen
geven over de aangetroffen situatie, onze activiteiten en plannen. Met nadruk wil ik aangeven dat ook ouders van
jeugdleden van harte welkom zijn.
Wij zullen in de nabije toekomst meer dan ooit een beroep op u doen. En paar ideeën daarover hebben we al en we delen
ze graag met u. Inzet van iedereen is hard nodig. We gaan ervan uit en rekenen erop.
De avonden zijn gepland op 15 en 23 april. De aanvang is beide keren om 20.00 uur.
CONTRIBUTIE – Onze vereniging heeft structureel twee bronnen van inkomsten. Te weten kantine-inkomsten en
contributie-inkomsten. Als het gaat om dat laatste dan moet er nog veel worden overgemaakt naar de penningmeester.
Mijn verzoek is om dat toch zo snel mogelijk te doen als u het bent vergeten.
Maar ………er zijn nog wel meer mogelijkheden te bedenken om geld binnen te halen voor de vereniging. (Ludieke) Acties
en sponsoring zijn zulke mogelijkheden. Als u ideeën hebt neem dan eens contact met mij op via voorzitter@velocitas1897.
nl . Subsidies en andere tegemoetkomingen van de gemeente worden steeds schaarser. Inkomsten via o.a. acties worden
steeds belangrijker ook voor Velocitas.
OVERLIJDEN PETER TIMMER- vorige week ontvingen wij het trieste bericht dat op 26 maart 2013 ons lid Peter Timmer op
69 jarige leeftijd plotseling was overleden. Peter was altijd veel bij Velocitas aanwezig en was tot voor zijn overlijden
kassier bij de thuiswedstrijden van ons eerste team op zondagmiddag. Wij zullen zijn aanwezigheid missen.
RESPECT - Ondanks de dood van Richard Nieuwenhuizen in Almere en alle verontwaardiging die dat incident heeft
opgeroepen komt agressie nog steeds voor op en rond de voetbalvelden. Bij ons, bij Velocitas is het gelukkig niet aan orde.
Ik vertrouw erop dat leden, begeleiding en ouders van Velocitas zichzelf in de hand houden en anderen zo nodig
aanspreken om het bij Velocitas en bij wedstrijden van Velocitas gezellig en fatsoenlijk te houden. En RESPECT te hebben
voor elkaar. Voor iedereen op en rond het voetbalveld. De aangekondigde nieuwe regels van de KNVB zijn een hulpmiddel.
We moeten het gewoon zelf doen.

UNIVE voetbaldagen bij Velocitas-Geef je snel op voor een paar leuke voetbaldagen bij Velocitas!
Er zijn nog maar een paar plaatsen vrij, kijk op de website van Velocitas voor meer informatie!
Opgave kan tot 14 april a.s.

