
  

Tussenstand 
februari ’13  € 0,00 

maart ’13  € 17.000,00 

april ’13   € 15.000,00 

mei '13   € 15.000,00 
juni '13   € 0,00 

juli '13   € 1.012 

augustus ’13  € 0,00 

Zonnepanelen  € 23.000,00 
 

Totaal   € 71.012 
 
 

 
 
 
 
 

Quintus Leeft acties 
 
15 september 2013 
Verkade Klimaat Spinning Event 
Buiten-handbalveld Quintus, Kwintsheul 
12.00 – 17.00 uur 
€ 75,00 per fiets, per 5 uur 
(Mogelijk fiets te delen met vrienden, 
familie, collega’s, etc. Tijden zelf in te 
delen) 
spinning@sportaccommodatiequintus.nl 
www.sportaccommodatiesquintus.nl  

 
15 september 2013 
Kubo Hokkenvoetbaltoernooi 
13.00 – 18.00 uur 
€ 00,00 per team 
hokkenvoetbal@sportaccommodatiequintus.nl  
www.sportaccommodatiequintus.nl 

 
15 september 2013 
Koescheiten 
18.30 uur 
€ 00,00 per inzet 
 

Newsbreak nr. 2 (Aug.2013) 
 
Initiatief: Fondsenwerving Quintus 
Contact:  Werkgroep Fondsenwerving 
 
quintusleeft@sportaccommodatiequintus.nl 
facebook.com/quintusleeft  
Twitter @quintusleeft 

 

 
 

 
 

Zonnepanelen 
De eerste stappen zijn gezet! Een start is gemaakt. De nieuwbouw is afgetrapt met 
het plaatsen van 135 zonnepanelen op het dak van de sporthal.  
 
De panelen zijn geplaatst in samenwerking met Arend Sosef, Wattco en Nife. Deze 
drie partijen hebben het mogelijk gemaakt dat het dak van de sporthal aan de 
voorzijde is bedekt met panelen.  
 

     
 

Iedereen is in de mogelijkheid een zonnepaneel te adopteren. Het is heel makkelijk en super leuk 
om te doen. Vijf jaar lang hangt jouw naam of bedrijfslogo in de kantine en ook kun je via het 
scherm in de kantine bijhouden hoeveel jouw energie oplevert voor de sportvereniging.  
 
De jongens van de handbal C1 zijn de samenwerking met 2sur5 aangegaan en samen hebben zij 
een zonnepaneel geadopteerd. Volg het voorbeeld en adopteer met je familie, vrienden, team of 
noem het maar op een zonnepaneel en help Quintus aan groen-witte stroom! 
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Nieuwbouw / Sloop 
Niet alleen de zonnepanelen zijn geplaatst maar ook de voetbalkleedkamers zijn gesloopt. 12 
augustus is er begonnen met de sloop en op 5 september zullen de eerste heipalen de grond in 
gaan. Op het moment loopt alles volgens planning en kan er niet gewacht worden tot alles weer 
gebruikt kan worden. 
 
Voor de entree (fietsenstalling) staan een aantal tijdelijke kleedkamers voor de voetbal. Helaas 
hebben deze geen douches, dus houdt hier rekening mee nu het seizoen weer is begonnen.  
 

 
 

 
 
Evenementen 2013 
Om de kosten van de nieuwbouw terug te verdienen is de commissie Fondsenwerving druk bezig 
geld te verzamelen doormiddel van het inzetten van diverse activiteiten en evenementen. Zo 
heeft de jeugd van de voetbal en de handbal in juli een autowasactie georganiseerd. Met deze 
actie hebben ze €732 opgehaald! Jongens en meisjes onwijs bedankt voor jullie inzet. 
 
In juni heeft Quintus in samenwerking met de Adreashof een geraniumverkoop gehouden. Ook 
hier hebben we geld mee opgehaald, wel €280. Ook hier iedereen onwijs bedankt voor het 
helpen. 
 
Op de planning staan nog een aantal mooie activiteiten en wel: 
15 september 2013    Quintus Outdoor Event 
   Spinning, Hokkenvoetbal en Koescheiten 

  Kijk voor meer informatie op  
www.sportaccommodatiequintus.nl  

 
19, 20 & 21 september 2013 From Xmas with Love – Kerstconcert 
   Een kerstconcert in samenwerking met Spint & Friends 
     Zodra hier meer informatie over is zullen we dit via  

het Quintusblad en de website vermelden, maar  
houdt ook onze facebook en twitter in de gaten! 

 
Vrijwilligers 
Activiteiten en evenementen zijn nodig om geld in te zamelen om de nieuwbouw te kunnen 
financieren. Bij activiteiten en evenementen kunnen we niet zonder vrijwilligers. Lijkt het jou 
leuk om iets te organiseren of te ondersteunen bij activiteiten en/of evenementen geef je dan 
op via quintusleeft@sportaccommodatiequintus.nl.  
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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 From X-mas with Love 

kerstconcert 
 
 
 

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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