
Tussenstand 
Kerkenveiling  € 17.000 
Fonds Westland  € 15.000 
Vet Heuls 2013  € 15.000 
Autowassen/geraniums €    1.000 
Zonnepanelen  € 40.000 
Sponsoren zonnepanelen € 20.000 
September Event  €    4.000 
 
 
 

Totaal   € 112.000 
Doelstelling fase 1+2 € 400.000 
 
 

 
 
 
 
 

Quintus Leeft acties 
20 december 2013;  
Grote Kerstborrel voor het 
Westlandse bedrijfsleven. Onder het 
genot van eten en drinken worden uw 
medewerkers getrakteerd op een 
geweldige muzikale show. 
Vervang het pakket of de borrel op de 
zaak door een onvergetelijke avond. 
 
21 december 2013; 
Kerstshow met losse kaartverkoop. 
De band Spint en hun muzikale 
vrienden zijn al maanden bezig met 
de voorbereiding voor de meest 
professionele show ooit in het 
Westland gezien. Kom met vrienden 
en familie naar deze avond, geniet en 
help Quintus. 
2014; 
Ideeën genoeg, help mee en meld je 
aan! 
 

Newsbreak nr. 3 (Oktober 2013) 
 
Initiatief: Fondsenwerving Quintus 
Contact:  Werkgroep Fondsenwerving 
 
quintusleeft@sportaccommodatiequintus.nl 
facebook.com/quintusleeft  
Twitter @quintusleeft 

 

 
 

 
 

 

WE ZIJN GESTART! 
Vrijdag 4 oktober is de officiële start van de Nieuwbouw Quintus gevierd. Dit was een grote 
mijlpaal voor alle betrokkenen, zoals de diverse Quintus-besturen, bouwcommissie en leden. Na 
jaren van voorbereiding en plannen is dit een belangrijke gebeurtenis voor alle (toekomstige) 
Quintus-leden dat gevierd moet worden. GEFELICITEERD MET DEZE PRESTATIE!!! 
 
De bouw wordt uitgevoerd door Eekhout. De eerste fase bestaat uit een nieuwe ingang voor alle 
bezoekers, een Quintus plein, betere toegang naar de kantine vanuit de sporthal en kleedkamers 
en een vergaderruimte met zicht in de sporthal. Al deze faciliteiten zijn ten behoeve van alle 
aangesloten Quintus-leden. 4 van de 10 nieuw te bouwen kleedkamers krijgen een uitgang naar 
zowel de buitenvelden als de sporthal. 
 

 
 
In fase 2 staat een extra sporthal op de planning. Hiermee hopen we de huidige tenthal te 
vervangen door een volwaardige sporthal ten behoeve van alle zaalsporten 
 
FONDSENWERVING QUINTUS NIEUWBOUW 
Vaak kiezen verenigingen er voor om eerst geld op te halen voordat ze met de bouw beginnen. 
Het Quintus-bestuur heeft door omstandigheden besloten de volgorde om te draaien. Ons 
bestuur is de uitdaging aangegaan door de bouw te starten en te vertrouwen op voldoende 
bijdragen. 
 
De doelstelling is om minimaal € 400.000 op te halen. De eerste € 200.000 voor fase 1 dient om 
de verplichtingen, die inmiddels aangegaan zijn, na te komen. De volgende € 200.000 is nodig 
om fase 2 op te kunnen starten.  
Met de werkgroep fondsenwerving willen we per evenement een werkgroep vormen die de 
organisatie oppakt. Voorbeelden zijn de autowasstraat die door de jeugdcommissies van voetbal 
en handbal zijn georganiseerd en de geraniumverkoop door enthousiaste leden. Vet Heuls en 
het Oktoberfeest worden door een goed draaiend comité georganiseerd en (een deel van) de 
opbrengsten hiervan komen te goede aan de nieuwbouw. 
 
In september hebben we een Hokkentoernooi / Spinningmarathon/Koeschijtloterij 
georganiseerd. De opkomst en deelname bij het Hokkentoernooi en de Koe was prima verzorgd. 
De outdoor spinningmarathon hebben we ondanks vele inspanningen helaas moeten aflasten. 
Het is ons niet gelukt om leden en hun omgeving enthousiast te maken. Hieruit blijkt dat het 
juiste gevoel er nog niet is. DE NIEUWBOUW IS BELANGRIJK VOOR QUINTUS EN GELD 
HIERVOOR IS HARD NODIG. 
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Beide fasen van de nieuwbouw zijn bestemd voor alle Quintus- leden.  Het is dus niet zo dat de 
eerste fase voor de voetbal is bestemd en de tweede voor de handbal.  
Hierbij een oproep aan ALLE QUINTUS-LEDEN om een bijdrage te leveren aan het algemene 
Quintus belang   een nieuwe accommodatie waar alle (toekomstige) inwoners van Kwintsheul 
weer vele jaren kunnen sporten en trots op kunnen zijn. Nieuwbouw wordt alleen een succes 
met voldoende geld en dat kunnen we alleen bijeen halen door inzet van alle leden. 
 
CONCRETE ACTIE, wat kan ik bijdragen: 

 Adopteer een zonnepaneel met bedrijf, (ouders van) sportteam, familie en/of 
vriendengroep; 

 Kom naar de Kerstshow met bedrijf (vrijdag), vrienden of familie (zaterdag) 
www.fromXmaswithlove.nl ; 

 Meldt je aan als vrijwilliger voor de organisatie van een feest, gala of andere activiteit 
via quintusleeft@sportaccommodatiequintus.nl, ook als je zelf een idee voor 
inkomsten hebt; 

 Doe mee als vrijwilliger tijdens een evenement, achter de bar of in op- en afbouw; 

 Help en denk enthousiast mee als een bijdrage wordt gevraagd, geef het door in je 
omgeving; 

 Deel klachten over ontwikkelingen binnen Quintus met ons, complimenten met 
iedereen; 

 Like en deel Facebook.Com/QuintusLeeft; 

 Volg en Retweet op Twitter:  @QuintusLeeft; 

 Bekijk en promoot de websites; www.sportaccommodatiequintus.nl en 

www.fromXmaswithlove.nl. 
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Evenementenoverzicht 
 

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

September 2013  Hokkenvoetbal 
  Spinningmarathon 
  Koeschijten 
Oktober 2013  Oktoberfeest 

November 2013   
December 2013 From X-mas with Love 

kerstconcerten 
 

2014 
Januari 2014 OMNI Nieuwjaarsborrel 
Februari 2014 Opening nieuwe accom-

modatie fase 1 
Maart 2014  Vet Heuls Weekend 2014 
April  2014  Gala avond 
Mei 2014   
Juni 2014  Q-lympics met loterij 
Juli 2014   
Augustus 2014  
September 2014  
Oktober 2014 Oktoberfeest 2014 
November 2014  
December 2014  
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