
  

Tussenstand 
1 mei '13  € 15.000,00 
1 juni '13  €    
1 juli '13   €  
1 augustus '13  €  
1 september '13  €  
1 oktober '13  €  
1 november '13  €  
1 december '13  €  
 
 

 
 
 
 
 

Quintus Leeft acties 
 
Polsbandje  
Groen  €   5,00 
Goud  € 50,00 (incl. vermelding) 
Verkrijgbaar bij Loek Alleblas en iedere 
zaterdag in de bestuurskamer van de voetbal 
 

Polo 
Verkrijgbaar vanaf maat 140 voor kinderen en 
voor volwassenen van XS tot XXXL.  
Kindermaten € 14,95 
Volwassen maten € 19,95 
Pasmaten zijn verkrijgbaar op Quintus. Weet u 
uw maat al? Neem dan contact op met 
Monique Zwirs via zwirskas@kabelfoon.nl 
 

Zonnepanelen 
Interesse in Groen-Witte energie? Adopteer 
een zonnepaneel en biedt Quintus jaren Groen-
Witte energie!! U ontvangt binnenkort een 
brochure met alle informatie 
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2012 het jaar van de veranderingen 
2012 is het jaar geweest van diverse veranderingen en een verbeterde 
samenwerking tussen de 7 aangesloten verenigingen binnen de 
sportvereniging Quintus. Een zichtbaar resultaat hiervan is de verbouwde 
sportkantine. Naast de verbouwing hebben de voetbal en de handbal ook 
een exploitatieovereenkomst getekend voor de kantine op het sportcomplex. 
Opbrengsten uit deze gezamenlijke kantine-exploitatie zullen worden 
gebruikt voor vernieuwingen en gewenste uitbreidingen op het 
sportcomplex. 
 

2012 is ook het jaar dat de hervorming van de Sportfederatie Quintus naar de 
OMNI-vereniging zijn intrede deed. Op 15 januari 2013 is er tijdens de 
Algemene Ledenvergadering unaniem besloten de hervorming door te 
zetten. Veer meer informatie over deze veranderingen, kijk op de website 
van Quintus handbalof voetbal>> nieuwbouw.  
 

Nieuwbouw 
De subsidieaanvraag voor een gefaseerde nieuwbouw is bij de gemeente 
ingediend en goed ontvangen. Het waarborgfonds sporthallen heeft, onder 
bepaalde voorwaarden, goedkeuring verleend aan de eerste fase. De eerste 
fase is het bouwen van een nieuwe kleedkamers waar voorheen de 
voetbalkleedkamers stonden. Niet alleen krijgt de voetbal nieuwe 
kleedkamers, maar ook worden er kleedkamers aan de sporthal gevoegd, 
zodat de zaalsporten ook kunnen genieten van deze verbetering.  
 

De nieuwbouw wordt gedragen door een goed opgestelde 
projectorganisatie. Er wordt gewerkt middels een stuurgroep die nauw 
samenwerkt met de nieuwe beheersstichting. Onder deze stuurgroep zijn 
drie werkgroepen opgericht.  
 

De eerste is de werkgroep Bouw, deze groep houdt zich volledig bezig met de 
voorbereiding en de uitvoering van de bouw.  
 
Naast deze werkgroep is er ook een werkgroep Financiën. Deze tweede 
werkgroep richt zich op de begrotingen en zal deze uitwerken en bewaken.  
 

De laatste werkgroep is de werkgroep Fondsenwerving. Deze werkgroep zet 
zich in voor het werven van de benodigde fondsen en zullen draagvlak voor 
sponsoren, leden en de inwoners van Kwintsheul creëren.  
 

Voor foto’s van de nieuwbouwplannen fase 1, zie volgende pagina. 
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Fondsenwerving: Resultaten en initiatieven  
Ondanks dat het project pas april 2013 is opgepakt door de werkgroep 
Fondsenwerving zijn er al resultaten en initiatieven die aan u gepresenteerd 
kunnen worden! Allereerst zijn er initiatieven vanuit de leden opgestart, het 
'Quintus-Leeft' polsbandje en de 'Quintus-Leeft' polo.  
 

Ook is er een activiteit georganiseerd in samenwerking tussen de voetbal- en 
de handbalselecties, de eerste Quintus Playbackshow. De opbrengsten die op 
deze avond zijn gegenereerd, zijn ten behoeve van de selecties en de 
nieuwbouw.  
 

Het eerste grote geldbedrag is ook al binnen! € 15.000,00 is beschikbaar 
gesteld door Fonds Westland. De werkgroep is hard bezig om meerdere 
fondsen aan te schrijven om te kijken of zij Quintus kunnen ondersteunen in 
dit geweldige initiatief. Heeft u een tip voor een fonds welke de werkgroep 
kan aanschrijven? Neem dan contact op met de werkgroep Fondsenwerving. 
 

In de maanden september en oktober organiseert de Fondsenwerving 
diverse activiteiten om betrokkenheid  te vergroten en inkomsten te 
genereren voor Quintus. Tevens kunt u in december een spetterend 
kerstspektakel verwachten. 
 

Samen 
De samenwerking tussen de stuurgroep en de werkgroepen staat als een 
huis, maar met alleen deze vrijwilligers redden we het niet. Daarom ook via 
deze nieuwsbrief een oproep aan alle leden, geïnteresseerden van Quintus 
en inwoners van Kwintsheul om in daad of idee uw bijdrage te leveren.  
 

Er zijn drie middelen waar we deze nieuwbouwplannen mee kunnen 
realiseren, betrokkenheid, inzet en geld. Heeft u één van deze drie middelen 
te bieden om de nieuwbouw te kunnen ondersteunen? E-mail met de 
werkgroep Fondsenwerving en ondervindt waarmee u sportvereniging 
Quintus een nieuwe toekomst kunt geven. 
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Evenementenoverzicht 
 

2013 
Januari 2013  
Februari 2013  

Maart 2013  Vet Heuls Weekend 2013 
April 2013  Playbackshow 
Mei 2013  Start zonnepanelen actie 
Juni 2013     Auto’s wassen 

Juli 2013    
Augustus 2013   

September 2013  Hokkenvoetbal 
  Spinningmarathon 
  Koeschijten 
Oktober 2013  Aprés Ski Party 

November 2013   

December 2013 Groots Kerstspektakel 
 
 
 

2014 
Januari 2014 OMNI Nieuwjaarsborrel 

Opening nieuwe accom-
modatie fase 1 

Februari 2014  

Maart 2014  Vet Heuls Weekend 2014 
April  2014   
Mei 2014   
Juni 2014   
Juli 2014   
Augustus 2014  
September 2014  
Oktober 2014  
November 2014  
December 2014  
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