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Hallo allemaal,
 
Nu de ALV bijna twee weken achter ons ligt, willen we als bestuur ook de leden die niet op de ALV 
waren in kennis stellen van wat ontwikkelingen, afspraken, gehouden verkiezingen en genomen be-
sluiten. Zo kun je in deze nieuwsbrief lezen over gemaakte afspraken omtrent het verzetten van 
wedstrijden, enkele nieuwe vrijwilligers, bestuursverkiezing  en een lezenswaardig stukje van de pen-
ningmeester. Na twee rijke jaren ontkomt hij er niet aan om nu toch de contributie een klein beetje 
te verhogen.

Tijdens de vergadering werd Nancy, in verband met het aftreden  van Tineke, met algemene stemmen 
gekozen als algemeen bestuurslid. Nens -  wie kent haar niet -  woont sinds kort weer in Vinkeveen en 
wil zich graag nog meer gaan inzetten om Atalante een vitale en leuke vereniging te laten blijven. Ze 
was al trainer bij de jeugd. 

De commissie van beroep is nu weer op de volle sterkte van drie personen en Annike van Kouwen 
heeft zich beschikbaar gesteld als VCP (Vertrouwens Contact Persoon). Samen met haar ronden we het 
veiligheidsprotocol af. Aansluitend willen we komend seizoen ook voor alle trainers een VOG (Verkla-
ring Omtrent Gedrag) aanvragen. Met deze beide stappen krijgt het preventiebeleid gestalte en ma-
ken we als bestuur werk van een veilig en inclusief Atalante voor de toekomst.

Ik wens jullie veel leesplezier en bovenal een gezellig en sportief seizoen toe !

Wil Voorbij, voorzitter

Van onze penningmeester, Regi
 
Huidige situatie en toekomst
Hoe staan we er als vereniging voor op het gebied van de financiën? Terugkijkend naar het afgelopen 
seizoen hebben wij als vereniging een positief resultaat neer weten te zetten van €2.565,- (na reser-
veringen). Dit betekent dan ook dat wij er als vereniging zeer goed voorstaan.

Wel geeft de huidige financiële situatie in Nederland een aantal hoofdbrekens voor onze vereniging. 
Zoals in het financiële jaarverslag valt te lezen, stijgen de kosten van de huur zeer snel en zullen kos-
ten over de gehele begroting stijgen door inflatie. Binnen het bestuur proberen wij, door extra spon-
soring en slim om te gaan met de kosten, de druk op de begroting te verkleinen. Voor de ALV hebben 
wij een klein negatief resultaat van iets minder dan €400,- begroot . Het bestuur heeft er alle ver-
trouwen in dat het negatieve resultaat wordt omgezet in een positief resultaat. Hiermee kunnen wij 
ook dit jaar een reservering maken voor het jubileumjaar dat volgend jaar plaatsvindt. 

Contributie Leden
Op de afgelopen ALV is het voorstel van het bestuur om een kleine contributiestijging door te voeren 
geaccordeerd. Dit is een verhoging van €5,- over alle leden. De reden van de verhoging is om de stij-
ging van de inflatie en de stijging van de huur in de komende jaren te kunnen opvangen. In de tweede 
week van oktober worden de contributiefacturen verstuurd. In dezelfde week wordt de eerste incasso 
verstuurd.  
De tweede incasso volgt begin februari en de derde incasso begin april.
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7-dagenregel  
Door Corona was het mogelijk om last-minute 
een wedstrijd af te zeggen. Dit heeft tot heel 
veel werk geleid voor de wedstrijdsecretarissen 
van de verschillende clubs en dus ook voor Mar-
tijn.
We verzoeken daarom al onze teams om uiterlijk 
zeven dagen van te voren een wedstrijd af te 
melden. Dat geeft Martijn de tijd om alles goed 
en rustig te regelen.
Het wedstrijdschema is voor het hele seizoen 
bekend, dus neem deze door met je team en 
laat op tijd weten als een wedstrijd verschoven 
moet worden. 
Of nog beter, regel op tijd vervanging, zodat 
verzetten niet nodig is.

Fluiten
Atalante kampt al een aantal jaren met een te-
kort aan scheidsrechters. Dit werd steeds opge-
lost door onze vaste scheidsrechters (veelal uit 
heren 1 en 2) extra in te delen. Helaas ontko-
men we er niet aan om dat dit seizoen anders 
te gaan doen. Daarom worden alle senioren-
teams, met uitzondering van heren 1 en 2 (deze 
teams leveren al scheidsrechters), eens in de 
zes weken ingedeeld om een jeugdwedstrijd te 
fluiten. 

Melden minimaal twee scheidsrechters van één 
team zich, dan wordt het betreffende team 
ook niet meer ingedeeld om in tourbeurten te 
fluiten.

Je mag al fluiten als je de online toets van de 
NeVoBo met een goed resultaat afsluit. Wil je 
toch iets meer kennis, dan is Pim meer dan be-
reid je hierbij te ondersteunen.

Heren 1 naar Promotieklasse
Heren 1 heeft de kans gekregen om in de promo-
tieklasse te gaan spelen. 
Dit brengt extra taken met zich mee, zoals het 
leveren van een regioscheidsrechter (Max en 
Regi pakken dit op en zijn begonnen aan de op-
leiding) en het leveren van tellers (zie het be-
richt hieronder). We wensen heren 1 veel succes 
met deze uitdaging!

Rabo Clubsupport Tot en met 27 september 
kan er nog gestemd worden via de Rabo App op 
onze mooie vereniging. Dus ken je nog iemand 
die kan stemmen, zorg ervoor dat diegene 
stemt. 

Sponsorclicks Koop je iets online, doe dit dan 
via de sponsorclicks button op de Atalante web-
site. Dit levert de vereniging een mooi bedrag 
op aan het einde van het seizoen. Dit kan per 
online bestelling zelfs 10% opleveren van het 
aankoopbedrag.

Vanuit de Boei
Vanaf 1 oktober is het in de Boei niet meer toegestaan om warm te douchen vanwege de oplopende 
energiekosten. Dit houdt in dat er na de trainingen én na de wedstrijden niet meer warm gedoucht 
kan worden. Deze maatregel geldt voor tenminste drie maanden.

We doen ons uiterste best om te zorgen dat deze maatregel wordt aangepast, maar vooralsnog 
geldt dus dat vanaf 1 oktober de douches op koud gaan.

Tellers heren 1
Omdat heren 1 promotieklasse gaat spelen, 
moeten er ook tellers geleverd worden. Vind je 
het leuk om een wedstrijd van heren 1 van heel 
dichtbij te zien? Meld je dan aan bij Regi en je 
wordt ingedeeld om een keertje te tellen.

DE LOODS Shop avond
Een nieuwe outfit voor de Kerstdagen 

én winkelen voor de club!
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