Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief FC Unitas
Waarom een nieuwsbrief
Binnen een BMX vereniging gebeuren veel dingen. Er worden veel wedstrijden gereden op
allerlei niveaus en er moeten wedstrijden georganiseerd worden op eigen baan. Ook zijn er
andere evenementen die georganiseerd moeten worden en een terugkoppeling verdienen.
Daarnaast staat er natuurlijk veel te gebeuren rondom de nieuwe baan bij het
Wielercentrum. Allemaal redenen om een nieuwsbrief in het leven te roepen om jou als lid
van FC Unitas van alle gebeurtenissen op de hoogte te houden.
Sponsoring door Fietsen en Koffie
Het bestuur heeft besloten om met Fietsen en Koffie in zee te gaan. Het sponsorvoorstel dat
zij gedaan hebben zag er goed uit en brengt voor de komende 3 jaar wat financiële zekerheid
met zich mee. Dit betekent ook dat er geld opgehaald moet worden voor “fietsen voor een
huis”. Het idee is om een ton of iets dergelijks in de kantine neer te zetten waar het
ingezamelde geld ingedaan kan worden. Voor iedere € 1.000,- die ingezameld wordt krijgt de
vereniging van, bij het concept “fietsen voor een huis” aangesloten bedrijven € 250,- voor de
clubkas! Misschien heb jij ook een leuk idee om geld in te zamelen…. Jessica Knopper gaat
inzamelen met het bakken en verkopen van cake!
Nieuw clubshirt
Via Fietsen en Koffie komt er ook een nieuw clubshirt, een logisch gevolg wanneer het
contract met de oude sponsor verlopen is. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het
ontwerp. Om alle shirts die nodig zijn voor het wedstrijdseizoen straks tijdig te hebben
moeten wij weten voor wie er een shirt gemaakt moeten worden en in welke maat. Stuur
voor 28 januari 2015 een mail naar Kim de Jong via assen@fietscross.org met daarin de
gegevens van de rijder (naam en geboortedatum), de hoeveelheid shirts voor deze rijder die
je wilt bestellen en natuurlijk de maat. De kosten voor de shirts zijn als, over een periode van 3
jaar, 1e shirt € 10,2e shirt € 20,3e en elk volgende shirt € 30,- De kosten worden apart van
de contributie geïnd. Het is tijdens wedstrijden verplicht om een nieuw clubshirt te dragen!
Op het nieuwe clubshirt worden de volgende sponsors genoemd:
Fietsen en Koffie
Bork
A.v.S allround service
Marco Bakker hoveniersbedrijf
Bosma Tuin- en parkmachines Luken Tuning Service
SCA Services
Elroy’s BMX Shop

Fiets voor een huis
Teeninga Bouw&Onderhoud
Cityfox Media
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Contributie en licenties
Bij de laatste ledenvergadering is er afgesproken dat er vanaf 2015 maandelijks contributie
geïnd wordt. Tijdens diezelfde ledenvergadering was er nog wat onduidelijkheid over de
kosten van de licenties bij de KNWU en de NFF via de club geïnd worden.
De Licenties voor KNWU en NFF worden apart in rekening gebracht door FC Unitas
rond april. Dit geldt voor elk lid. Ook als er voortijdig opgezegd wordt. De tarieven
worden bepaald door de KNWU in 2014 was dit 8,- euro en bij de NFF was dit in
2014 10,- euro.
Het lidmaatschap dat per maand wordt geïnd ziet er als volgt uit:
Eerste lid binnen het gezin/huisadres: € 8,- euro per maand (december niet)
Tweede lid binnen het gezin/huisadres: € 4,- euro per maand (december niet)
Derde en meer leden binnen het gezin/huisadres: € 2,- euro per maand (december
niet)
Lid van verdienste of fietsende ereleden: € 7,50 euro per jaar
Nieuwe website
Momenteel wordt er druk gewerkt aan een nieuwe website. De nieuwe website wordt
gebouwd door Cityfox Media, geheel op vrijwillige basis. Onze dank gaat uit naar Cityfox
Media voor de geleverde inspanningen! Wanneer de website de lucht in gaat is nog niet
helemaal duidelijk.
Nieuw huishoudelijk reglement
Het bestuur heeft besloten om het huidige huishoudelijke reglement aan te gaan passen. In
dit reglement staan bijvoorbeeld de afspraken rondom de contributie en de voorwaarden
van lidmaatschap. Ook het doel van de vereniging (visie) en taakomschrijvingen van de
verschillende rollen die vervuld worden binnen FC Unitas worden hier in benoemd. Allemaal
zaken die het bestuur wil bezien en eventueel herzien. Wanneer er een nieuw document is
word je hier als lid van FC Unitas natuurlijk van op de hoogte gebracht. Het streven ligt er om
deze te presenteren tijdens de volgende ledenvergadering. Verder kan dit document als
onderlegger worden gebruikt om het leger aan vrijwilligers te versterken en uit te breiden.
Stand van zaken nieuwe baan / Wielercentrum
De bouw van het Wielercentrum is inmiddels begonnen en de grondwerkzaamheden zijn in
volle gang. Zoals de planning nu lijkt kan er in april gestart worden met de bouw van het
BMX circuit. Het weer speelt echter wel een grote rol in deze planning en kan hierdoor dus
uitlopen. Wanneer de bouw van onze nieuwe baan eenmaal van start gaat is ieders hulp
nodig om die zaken te doen die aan ons zijn uitbesteed, zoals het bestraten van de bochten.
Wil je helpen laat dit dan even weten! De totale bouw van het BMX circuit duurt ca. 8
weken. In de 2e week wordt het starthek van de huidige baan verhuisd naar de nieuwe baan
en is het dus even aanpassen tijdens de trainingen. Een kleine moeite voor een groot plezier
wanneer we eenmaal op onze nieuwe locatie zitten!
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