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Infobulletin AAC-Olympia      25 september 2016 
 

 
Beste leden, 
 
Het eerste seizoen na de fusie is verstreken en inmiddels is het tweede seizoen al weer 
begonnen. Tijd om eens enkele belangrijke punten met jullie te delen. 
 
Het eerste seizoen na de fusie is goed verlopen, eigenlijk zoals de andere jaren van de 
samenwerking ook het geval is geweest. Met betrekking tot de resultaten: het eerste viel tegen, 
daarin tegen is het derde kampioen geworden. De overige elftallen hebben een stabiel seizoen 
gedraaid. 
Op onze website www.aac-olympia.nl kun je continu het programma en de uitslagen bekijken.  
 
Omgang met materialen 
Wij stellen het gebruik van materialen voor de spelers beschikbaar. We verwachten dan ook dat 
men er netjes mee omgaat. Wees zuinig op de tenues en haal ballen op als ze weg zijn. 
De winterperiode komt er ook weer aan: zorg dat de lampen op de velden niet onnodig lang 
branden (maar zet de lampen van de fiets wel aan als je in het schemer/donker naar huis gaat).  
Als we met z’n allen hierop blijven letten, kunnen wij proberen de contributie binnen de perken te 
houden. 
 
Respect voor elkaar 
Steeds vaker staat voetbal negatief in het nieuws door bijvoorbeeld wangedrag, zowel door 
spelers als door ouders. Wij vragen jullie begrip en respect voor elkaar te hebben. Onze 
vereniging (maar ook alle verenigingen waar wij op bezoek komen) bestaat uit vrijwilligers, die 
met plezier voor de club bezig zijn. Zorg ervoor dat ze dit plezier houden! 
Afgelopen seizoen zijn de ontvangen gele en rode kaarten door de vereniging betaald. Omdat dit 
de vereniging veel geld kost en de kaarten vaak onnodig zijn, worden vanaf heden de boetes 
voor de kaarten gedeclareerd bij de betreffende speler. 
 
Activiteiten 
Afgelopen seizoen zijn weer veel activiteiten georganiseerd. Deze zijn erg belangrijk voor onze 
vereniging, omdat dit één van de weinig mogelijkheden is om inkomsten te genereren. Wij 
danken alle vrijwilligers voor de hulp hierbij en hopen ook dit seizoen weer op veel hulp en grote 
opkomsten te mogen rekenen. 
De eerst volgende activiteit welke gepland staat, is de Hollandse Avond op vrijdag 28 oktober. 
 
Vriendenloterij 
Via de Vriendenloterij is het mogelijk om onze vereniging te sponsoren. Hiervoor betaal je niets 
extra’s. Binnenkort houden wij hiervoor in samenwerking met de Vriendenloterij een actie. Doe je 
al mee? Zorg dan dat je gekoppeld wordt aan AAC-Olympia. Wil je mee doen? Dat kan al voor  
€ 13,- per maand. Meld je dan snel aan via onze voorzitter. 
 
 

http://www.aac-olympia.nl/
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Steunende leden 
Door de fusie is het ledenbestand van de steunende leden uit het systeem gehaald. Afgelopen 
zomer hebben wij dit weer bijgewerkt en staan onze steunende leden ook weer in het systeem. 
Dit betekent dat zij nu ook informatie via de mail ontvangen. Wilt u ook steunend lid worden? Dat 
kan voor 25 euro per seizoen! U wordt dan op de hoogte gehouden voor de verschillende 
activiteiten en bent hierbij van harte welkom. Ontvangt u geen mailing: meld je dan even bij ons 
secretariaat. 
 
Ledenvergadering 
Dinsdag 18 oktober staat onze ledenvergadering geplant om 20.30 uur op sportcomplex d’n 
Heppert in Altforst. Wij hopen op een grote opkomst om gezamenlijk over de toekomst van onze 
vereniging te praten. Spoedig na de ledenvergadering worden de contributie nota’s verzonden. 
Dit jaar zal dit zoveel mogelijk per email gebeuren. Willen jullie ook zorgen dat deze dan z.s.m. 
voldaan worden? Dit maakt het werk voor onze penningmeester dragelijker. 
 
Vacatures 
Op dit moment zijn de meeste vacatures weer ingevuld. We zijn echter nog welk op zoek naar 
een vlagger voor het eerste elftal en zoeken nog assistentie voor het wedstrijdsecretariaat. Is dit 
iets voor jou? Neem dan contact op met ons secretaris. 
Indien je iets voor de vereniging wilt doen, maar je weet niet precies wat, neem ook dan gerust 
contact met ons op. Wellicht kun je een andere vrijwilliger assisteren of kunnen we een leuke 
taak vinden binnen de vereniging of bij de jeugdafdeling BOA-jc. 
 
Aanspreekpunten 
Heb je vragen of opmerkingen, of zit je ergens mee, spreek ons dan gerust aan. Hieronder tref je 
een overzicht van verschillende contactpersonen: 
Voorzitter  Hans van Elk   voorzitter@aac-olympia.nl 
Secretaris  Frank Groenen   secretariaat@aac-olympia.nl 
Penningmeester Niels van de Zwaluw  penningmeester@aac-olympia.nl 
Sponsorzaken  Mari van Nistelrooy  sponsor@aac-olympia.nl 
Kantine   Harry Sas   kantine@aac-olympia.nl 
Activiteiten  Mark Bosch 
Jeugd   BOA-jc, zie de website www.boa-jc.nl voor de verschillende 
contactpersonen 
De technische commissie voor de senioren bestaat uit: Jos van den Broek, Henk van Beuningen 
en hoofdtrainer Arie Kraaijeveld, al dan niet op afroep aangevuld met de leiders van 3e, 4e en 
dameselftal.  
 
Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen jullie een 
sportief seizoen toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
vv AAC-Olympia 
 
Het bestuur 

http://www.boa-jc.nl/

