NIEUWSBRIEF CLUB VAN 100

Voor u treft u de tweede nieuwsbrief van De Club van 100 van S.V. DIOS. Zoals u allemaal weet
hebben wij vorig jaar hard gewerkt aan de oprichting van deze Club van 100 en met succes, want we
hebben samen met u, de 100 sponsors gehaald. Een prachtig resultaat dat wat ons betreft aangeeft
dat velen DIOS een warm hart toedragen. Allemaal hartelijk dank hiervoor. Helaas werden we met
elkaar geconfronteerd met Covid-19 en vielen al onze plannen voor het seizoen 2019-2020 in het
water. Aangezien we niet verwachten dat we binnen afzienbare tijd nog een feestelijke bijeenkomst
met elkaar kunnen plannen hebben wij ervoor gekozen om jullie deze nieuwsbrief te sturen.
Start De Club van 100
De doelstelling was om in maart ’20 een eerste bijeenkomst voor de Club van 100 te organiseren.
Zoals eerder aangegeven zouden we de leden op de hoogte brengen van de stand van zaken binnen
de Club. Ook wilden we op dat moment het bord van De Club van 100 in de kantine, tijdens deze
feestelijke bijeenkomst, met elkaar onthullen maar de corona maatregelen gooide roet in het eten.
Vervolgens hadden wij het idee om de festiviteiten in de eerste seizoenshelft van dit jaar te plannen,
maar ook nu is corona weer de spelbreker.
Overhandiging Cheque
De uiteindelijke opbrengst van De Club van 100
is dit jaar € 11.000,- en dat is natuurlijk een
fantastische opbrengst voor onze vereniging.
Ook dit willen wij natuurlijk niet onopgemerkt
voorbij laten gaan en derhalve hebben wij op
zaterdag 14 november jl. een cheque
overhandigd aan Bas Bergkamp, oud eerste
elftal speler en huidig penningmeester van DIOS.
Bas was erg verheugd met de cheque: ‘Wij zijn
heel blij met dit initiatief en de prachtige
opbrengst voor onze club. Dank aan alle
deelnemers van de Club van 100 en hopelijk
blijven jullie De Club van 100 steunen.’

Bas Bergkamp krijgt de cheque overhandigd door Martijn Bakker van
De Club van 100.
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Bord ontworpen door Multi Design
Sinds maart hangt het bord inmiddels al
in de kantine, maar lang niet iedereen
heeft dit natuurlijk al gezien. Hiernaast
zien jullie het ontwerp van het bord
zoals deze nu in de kantine hangt.
Het bord is belangeloos ontworpen en
vervaardigd door oud eerste elftal
speler Patrick Samuels van Multi Design.
Wij zijn Patrick enorm dankbaar voor
zijn inzet en hebben hem inmiddels ook
in het zonnetje gezet met een mooie
bos bloemen en een bierpakket.
Besteding van het geld
De doelstelling is om de leden van de Club van 100 jaarlijks te laten stemmen hoe een deel van de
gelden besteed gaan worden. Ook dit hadden wij graag willen doen tijdens de bijeenkomst, maar ook
dat is dus helaas niet mogelijk geweest.
Om toch uitvoering te geven aan de doelstelling van de leden van de Club van 100 zal een deel van
de gelden dit jaar besteed worden voor de aanschaf van een partytent. Deze tent kan gebruikt
worden om het terras te overkappen en op die manier in deze coronatijd extra zitplaatsen te kunnen
creëren bij slecht weer. Ook kan deze tent gebruikt gaan worden bij evenementen zoals toernooien,
75 jarig bestaan, slotdag van DIOS, kampioenschap van Nieuw-Vennep etc. En misschien ook wel
voor een te organiseren bijeenkomst van de Club van 100.
Graag nodigen wij u hierbij uit om ideeën aan te dragen waar een deel van de inkomsten aan
besteed zou kunnen worden. Waaraan heeft DIOS behoeften, wat leeft er onder de leden? Ideeën
kunnen jullie mailen naar clubvan100@dios.nl
Nieuwe seizoen Club van 100
Ondanks dat we het huidige Club van 100 jaar eigenlijk totaal in het water lijkt te vallen moeten we
ook alweer verder kijken naar het nieuwe jaar van De Club van 100.
De bijdrage van De Club van 100 is erg belangrijk voor de continuïteit van onze vereniging en zeker in
deze tijden waarin de opbrengst van de kantine vrijwel helemaal wegvalt. De bijdrage van u is
hierdoor extra belangrijk geworden.
Wij hopen dan ook dat u ons allemaal blijven ondersteunen. Over een aantal weken zullen wij u dan
een uitnodiging sturen om de bijdrage voor het 2e jaar over te maken aan de vereniging.
Indien u het lidmaatschap toch wilt opzeggen dan kunt u dat doen door te e-mailen naar
clubvan100@dios.nl

