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1.

Horeca kassa's 07-01-2003

2.

Aanpassing van de prijzen per 07-01-2003

4.

Limonade bekertjes voor de jeugd € 0.50
alleen zaterdag tot 13.00 uur

3.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

Elke dag koffiestand registratie

Eigen gebruik aanslaan en bonnen
aftekenen, vier secties (worden ook
knoppen) n.l. jeugd, selectie, alg. zaken
en eigen gebruik

Consumptie bonnen alleen geldig indien
onbeschadigd.
Er worden prikkers neergezet.
Alle consumpties contant betalen;
er wordt dus niets meer opgeschreven

Overdag: medewerkers koffie en thee gratis
+ twee consumpties. Personen die op de
dag geen functie hebben krijgen niets
meer gratis maar rekenen gewoon af.
Mensen die geen bardienst hebben mogen
ook niet meer achter de bar komen.

Iedere dag kassa uitdraai + omzet+ bonnen
in een sealbag en in de kluis.

Opening - en sluiting tijden: zoals op het
bord aangegeven, moet strikt aan
gehouden worden. Ander beveiligingskastje,
iedereen die er mee te maken heeft
krijgt een eigen pincode.
Buiten de openingstijden mag met
uitzondering van de bestuursleden
niemand in het paviljoen komen.
Wekelijks een uitdraai van de alarmcentrale.

Motieven:

Belastingdienst
Beter exploitatie overzicht
Veiligheidsoverwegingen (diefstal/inbraak)
Minder lekkage

DUS RESULTAAT VERHOGEND!!!!!!!!!

Het bestuur

Quick 4 - 't-Gooi 4,

ALGEMEEN

"Hoe vreemd moet/kan je gaan om met 11-3 te
verleizen?????"
Vandaag, zondag 19 januari 2003 om 11.00 uur was de
aftrap voor de voortzetting van de competitie na de
winterstop. Iedereen was benieuwd hoe Q4 de winter
had doorgebracht en of de successenreeks van voor de
winterstop in 1 lijn konden worden doorgetrokken.
Veelvuldig is in de zaal gespeeld/getraind op technische
hoogstandjes en de passing in de kleine ruimte.
Tabellen over scores enz worden via e-mail naar
iedereen gestuurd om het enthousiasme voor deelname
en de strijdlustigheid te verhogen. Ook werden
bezoeken aan het theater afgelegd voor de geestelijke
ontspanning en voor een kijkje naar de visie van het
cabaret op het politieke verleden en de aanstaande
verkiezingen. Eigenlijk allemaal ingrediënten, die het
meest positieve scenario mogelijk zouden moeten
maken. De dag begon met komt Oscar wel of komt
Oscar niet; is er een scheidsrechter of niet en een trage
start van T-Koots, iets te lang en te diep in het glaasje
gekeken op zaterdag. Een heel vreemde opstelling,
waardoor T-Koots volledig de draad kwijt raakte en
voordat hij in de gaten had, wie op welke vreemde
plaats binnen het elftal liep, was de stand inmiddels 0-4.
Het ergste wat hij heeft gemist, is het scorende
vermogen van Frank om na drie pogingen toch de stand
aantrekkelijker te maken 1-4. De score van Turbo
Jeroen kon net voor de rust de stand nog dragelijker
maken 2-4. Rust en nu even een opsomming wat
allemaal vreemd over kwam: keeper Jan, strategisch
goed, maar voor het betere duikwerk moeten er een
paar cursussen worden gevolgd; laatste man Marcel of
Rene, in ieder geval aan het eind van de eerste helft
verloor ook Marcel na oogcontact met de bal het zicht
hierop, dus in de rust wissel met Ezra. Ezra was de
eerste helft vlaggenist en dit werd overgenomen door
Henk, die zelf met licht kuitirritatie het veld wilde ruimen
voor Frans. Het meest vreemde was dat Gerard de fluit
hanteerde. Heel veel dank Gerard en onze
complimenten, dat je op zo een luchtige manier ook een
potje voetbal in de hand kan houden. Toeschouwers
vanaf het begin waren Han Koch, Opa Henk Vreekamp
met Matz, Jelle en Auke, de zoon van Jan en Minda. De
tweede helft werden ook nog Nynke en Kees met de
tweeling gesignaleerd. Intussen was de stand al
uitgelopen naar 2-8. Uiteindelijk werd het voor Q4 een
heel vreemde uitslag van 3-11. De derde kwam op
naam van Jeroen, na een strafschop. Het sapje was dit
keer van kersverse vader en blessurevrije Ton,vanwege
een prachtdochter Nadine. Moeder, vader en dochter
maken het goed. Van harte gefeliciteerd. Na de douche
een vrij grote groep na-zitters voor een pittige discussie,
nu eens niet over voetbal maar over hoe vreemd het
kan gaan of kan vreemd gaan? De discussie was
overigens vrijblijvend en er was uiteraard ook een
vrouwelijke inbreng, maar uiteenlopende opmerkingen
van bijvoorbeeld, t.b.v. het opkrikken van je eigen relatie
kan het nuttig zijn tot het feit dat het uit den boze is,
werden door uw verslaggever wel even genoteerd.
Slotconclusie: buiten de deur honger krijgen en thuis
gaan eten. Tot volgende week.
De Beer.
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Kassa!

Na tijdens de winterstop een maandje "Down Under" te zijn geweest, viel het niet mee
om bij terugkeer in Amersfoort weer te wennen aan. Tot mijn verbazing kon er vorig
weekeinde gewoon gevoetbald worden. De winter was voorbij gegaan zonder dat ik het
gemerkt had. Van de eerste wedstrijd die ik gevoetbald heb weet ik weinig, want met
een jet-lag voetballen valt niet mee en ik moest wel meedoen, want diverse
teamgenoten verkeerden nog in een winterslaap en kwamen gewoon niet opdagen.
Slordig!
Iedereen moet kennelijk weer wennen, in het veld en buiten het veld. De barvrijwilligers
kregen te maken met een nieuw fenomeen op Dorrestein: een kassa! "Money rules the
world" en nu ook op Dorrestein, en terecht. Controle was hard nodig en ook de regels
rond sluitingstijden, telefoneren en het "kaarten om geld" moesten worden aangepakt:
aanscherping van de normen en waarden, ook op Dorrestein. De inkomsten moeten
omhoog, en wat het paviljoen betreft stonden de verkoopprijzen niet meer in verhouding
tot de flink gestegen inkoopprijzen. De meeste mensen die klagen over de hoogte van
de prijzen weten vaak niet waar ze het over hebben, zij hebben waarschijnlijk nog nooit
een vereniging gerund! En ... uiteraard is een kratje Amstel in de supermarkt
goedkoper. Logisch! Maar - zoals ook bij enkele seniorenteams vn Quick - dan ga je
toch geen kratje bier meenemen naar Dorrestein, ook al is het om in de kleedkamer
een verjaardag te vieren. Volgens de nieuwe horecaregels voor veregingen mag dit
trouwens geen eens meer. En tenslotte, misschien is een pilsje bij andere verenigingen
goedkoper, een half jaar later zie je de prijzen bij die andere clubs toch ook weer naar
Quick-niveaus stijgen. Quick durft zich te onderscheiden en heeft er geen moeite mee
om trendsetter te zijn.
Er werd tussen alle discussies door ook nog gevoetbald. Quick 1 zag ik vorige week in
Amsterdam een puike partij op de mat leggen. In de slotminuut werd door Alex Bergeik
de dikverdiende 2-2 gelijkmaker tegen DWS tegen de touwen gejaagd. Afgelopen
zondag was het een allemaal een stuk minder. Met een basisplaats werd Alex vreemd
genoeg niet beloond. Achteraf mocht Quick blij zijn met een punt, want ZAP had de
betere kansen, maar stuitte tot vlak voor tijd op de prima keepende Loek. Jammer was
het dan ook dat juist hij door de scheidsrechter - op een gezochte manier - werd
bestraft met de vrije trap, waar ZAP de 1-1 uit scoorde. Jammer, want Quick had voor
de 2e periode hele goede zaken kunnen doen. Dat heel Quick de schuld bij de
leidsman legde was dan mischien niet geheel onbegrijpelijk, maar de manier waarop
valt absoluut niet goed te praten. Over normen en waarden gesproken: wordt het niet
tijd dat het bestuur onze "strafcommissie" vaker aan het werk zet voor het (verbale)
wangedrag van sommige spelers van Quick 1, spelers die toch een voorbeeldfunctie
zouden moeten hebben voor de steeds vaker op zondag langs de lijn aanwezige
jeugdige Quickers? Quick 2 gaat een stuk geruislozer naar de top en slaagde er door
twee overwinningen op rij in "officieus" de tweede periodetitel te pakken. Patrick
Barends speelt dus sowieso weer nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse,
maar wie weet zit er nog meer (de titel?) in.... Ook het 3e presteert trouwens goed en
verliest de laatste tijd, nog maar weinig punten en draait boven in mee. De lagere
seniorenteams presteren in het nieuwe jaar matig, misschien zijn er toch te veel "mooi
weer voetballers" bij Quick.
Wist u trouwens dat A1-trainer Marino Osimani aan zijn tweede jeugd is begonnen. In
een oefenwedstrijd tegen 3e divisionist Lelystad verdedigde hij het doel van zijn A1jongens. Liefst vijf keer moest hij vissen, maar toch won zijn team knap, met 5-6! A1,
dat over niet al te lange tijd het kampioenschap en promotie naar de hoofdklasse kan
gaan vieren, zal trouwens ook volgend seizoen door Marino worden getraind, zo
hebben Joop Kols en het bestuur inmiddels laten weten. Verheugend nieuws ook bij de
B1. De altijd gedreven Hatim Salama slaagt er met zijn team in steeds meer puntjes bij
elkaar te sprokkelen. Inmiddels groeit het vertrouwen dat degradatie kan worden
ontlopen steeds meer.
De meeste pupillenteams hebben nog geen compeitiewedstrijden gespeeld, maar
dankzij de inspanningen van de jeugdcommissie werd er al wel flink geoefend. Dat
belooft wat voor de voorjaarscompetities. Als het niet te nat en koud wordt deze week,
kunnen ze er zaterdag allemaal weer tegenaan. Succes, allemaal!
H@NK

OUD PAPIER - OUD PAPIER

VAN VRIJDAGMIDDAG 7 FEBRUARI TOT EN MET ZONDAG 9 FEBRUARI KUNT U UW OUDE KRANTEN,
FOLDERS, TIJDSCHRIFTEN, TELEFOONBOEKEN, SCHOOLBOEKEN ENZ. WEER IN DE CONTAINER OP
SPORTPARK DORRESTEIN KWIJT.
U BENT DE TROEP KWIJT EN QUICK KAN ER LEUKE DINGEN VOOR HAAR JEUGDLEDEN MEEDOEN!
DUS: VERGEET UW PAPIER NIET TE DUMPEN IN DE QUICK-CONTAINER.
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Jeugdfounders

Informatie van de jeugdcommissie:

Quick-reserveshirts te koop voor 7,50 euro
Op veler verzoek: vanaf a.s. zaterdag zijn bij de tafeldienst echte Quick-reserveshirts te koop. Deze witte shirts zijn
speciaal voor de club vervaardigd, van goede kwaliteit en niet duur.
De shirts kosten 7,50 euro per stuk. Wel graag gepast betalen, de tafeldienst heeft geen kassa….

Enquete n.a.v. leidersvergadering
De jeugdleidersvergadering van 13 januari jl. was behoorlijk goed bezocht. Meer dan 20 van de 34 teams waren
vertegenwoordigd. In ieder geval voldoende reden voor de jeugdcommissie om voor het einde van dit seizoen nog een
derde leidersvergadering te houden.
Tijdens de vergadering is een vragenlijst uitgedeeld. Daarin hebben we een aantal vragen gesteld over bijv. de
informatievoorziening naar de leiders, de tafeldienst, het begin van het seizoen, etc. Leiders van teams die niet
aanwezig waren, krijgen de vragenlijst nog via de mail toegezonden. De ingevulde formulieren kunnen jullie bij de
tafeldienst inleveren of in het postbakje van de jeugdcommissie leggen.

Wie wil af en toe een wedstrijd fluiten? Scheidsrechters gevraagd!
Voor de tweede seizoenshelft zijn we dringend op zoek naar leden, ouders of andere belangstellenden die op zaterdag
af en toe een wedstrijd bij de jeugd willen fluiten.

Er waren al niet veel scheidsrechters beschikbaar, maar door een aantal blessures is de groep echt te klein aan het
worden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de scheidsrechterscoördinator, Jeroen van Barlingen: 033
4724727. Ook wanneer je niet iedere week wilt of kunt fluiten, maar af en toe beschikbaar bent, is je inzet van harte
welkom.

Bardienst door ouders
De leiders zullen binnenkort ouders van jeugdleden gaan benaderen met de vraag of ze een paar keer per seizoen op
zaterdagochtend, zaterdagmiddag of een deel van de zondag een bardienst willen draaien.

Ook hier is momenteel een behoorlijk tekort aan vrijwillgers en op deze manier hoopt het bestuur de groep van
bardienstmedewerkers te vergroten. Een vereniging als Quick kan niet zonder de inzet van voldoende actieve mensen!

De jeugdcommissie
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HET BESTUUR WIL GRAAG DAT U WEET DAT …
Algemene Ledenvergadering december 2002

De concept notulen van de ALV liggen binnenkort ter inzage in de bestuurskamer. Een belangrijk thema was de financiële situatie. Het
bestuur heeft de leden nogmaals, maar zeker niet ten overvloede de financiële stand van zaken duidelijk gemaakt. Er is een onverwachte
tegenvaller van inkomsten uit het paviljoen. Het bestuur heeft ook duidelijk gemaakt op welke wijze de schulden de komende jaren
worden weggewerkt.

John Woltman heeft besloten vanwege te drukke werkzaamheden te stoppen met zijn bestuurslidmaatschap. U wordt binnenkort
geïnformeerd op welke wijze zijn taken en aandachtgebieden door anderen worden opgenomen. Dat houdt bijvoorbeeld ook in het vicevoorzitterschap. John heeft zich onder andere vanwege zijn verbondenheid met Quick bereid verklaard om op woensdagavond bardienst
te draaien.
Tijdens de ALV hebben de leden unaniem ingestemd met het voorstel dat Klaas Boogaard namens de Jeugd Commissie gaat deel
uitmaken van het bestuur.

Het bestuur heeft de leden ook geïnformeerd over de voorgenomen andere aanpak ten aanzien van het gebruik van de kassa's in het
paviljoen. Het bestuur hecht er aan dat het kassagebruik op een meer professionele manier gaat gebeuren. Dat betekent onder andere
geen hoofdrekenwerk meer voor de mensen achter de bar. De veranderingen zullen de paviljoeninkomsten ook sneller en beter
inzichtelijk maken. U zult de veranderingen waarschijnlijk inmiddels al hebben gezien en gemerkt. Er is een duidelijk reglement met regels
en richtlijnen. De vrijwilligers achter de bar hebben inmiddels een instructiebijeenkomst gehad.

Contributie-inning

Het bestuur werd er vorig jaar mee geconfronteerd dat ongeveer 150 leden ondanks het ontvangen van een accept giro kaart en het
dringende verzoek om tijdig te betalen nog niet aan de betalingsverplichtingen hadden voldaan ofschoon bijvoorbeeld de competitie al in
volle gang was. Leiders van elftallen werden eraan herinnerd dat spelers slechts speelgerechtigd zijn als de contributie is voldaan. Onder
aanvoering van de penningmeester en de heren Beltman zijn ongeveer 130 leden gebeld om hen eraan te herinneren de contributie
alsnog te betalen. De heer Beltman is nu nog steeds bezig met het innen van achterstallige contributies!. Maar het eind is in zicht. Het
bestuur heeft op de ALV meegedeeld dat dit zeker niet voor herhaling vatbaar is. Het is ondenkbaar dat vrijwilligers het volgend seizoen
opnieuw zo veel uur van hun vrije tijd hier aan moeten besteden. Tijdens de ALV werd duidelijk gemaakt en als zodanig ook door de
leden van harte ondersteund dat volgend seizoen de zaken nog strakker worden aangepakt.
Correctie

In een van de vorige Kwikkertjes werd een overzicht gegeven van personen met een contributie-achterstand. In dat overzicht werd ook de
heer Dirkzwager vermeld. Het bestuur laat u weten dat door deze vermelding ten onrechte de indruk is gewekt dat de heer Dirkzwager
ook een herinnering had ontvangen en hierover telefonisch is benaderd. Wij hebben de heer Dirkzwager in een individueel gesprek onze
verontschuldigingen aangeboden voor de onjuiste indruk die wellicht hierdoor is gewekt.
Bestuurskamer / Business club

Door het inrichten van de zogenoemde Business club is er met betrekking tot de toegankelijkheid ook het een en ander veranderd. Het is
de bedoeling dat uitsluitend de bestuurskamer op zaterdag en op zondag wordt gebruikt voor het ontvangen van de leiders van elftallen
en scheidsrechters en dergelijke. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de ruimte van de Businessclub hiervoor wordt gebruikt.
Op de zondagen waarop het eerste speelt kan men bovendien slechts op vertoon van een bepaalde toegangskaart in de Businessclub.
Vrijwilligersbeleid

Wij mogen als Quick niet klagen over het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de vereniging. Wij merken echter dat het aantal taken ook
toeneemt. En daardoor de druk op de schouders van de vrijwilligers groter wordt. Het bestuur wil niet dat de draaglast van taken voor
bepaalde mensen groter wordt dan de draagkracht. Het moet wel gezond blijven. Er wordt regelmatig een oproep gedaan in het
Kwikkertje, u heeft bij de acceptgirokaart voor de contributie ook een vragenformulier ontvangen. In het beleid past ook dat nieuwe leden
een gesprek krijgen waarin zij worden aangespoord om vrijwilligerstaken op zich te nemen. Ook al zou het bijvoorbeeld maar gaan om
halen en brengen van junioren bij uitwedstrijden. Wij willen een mentaliteit bij sommige leden bij Quick veranderen die zo mooi wordt
getypeerd op een poster uit de hockeywereld: "ik doe toch al voldoende voor de vereniging want ik breng mijn zoon elke zaterdag naar
het sportpark".
Binnenkort start een grote belactie. De leden worden dan direct benaderd met het verzoek om zich te melden als vrijwilliger. U moet zich
realiseren dat er zo langzamerhand consequenties moeten worden getrokken uit het feit dat voor bepaalde taken niet voldoende
vrijwilligers zijn. U moet dan in het bijzonder denken aan scheidsrechters en de bemensing van de bardienst.
Gedragscode

Het bestuur heeft onlangs op advies van de Gedragscode commissie moeten besluiten een bepaalde speler te royeren als lid. Het is
geen prettig besluit, maar onontkoombaar. Het bestuur wil dat alle leden zich houden aan de gedragscodes van de vereniging. Er zal dan
in de toekomst ook niet geaarzeld worden om in te grijpen. Het bestuur zal de leden voorstellen te gaan werken met bepaalde protocollen
om uitwassen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.

Het bestuur
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SENIOREN

VAN
VRIJDAGMIDDAG
7 FEBRUARI TOT EN MET ZONDAG 9
FEBRUARI 2003
KUNT U UW OUDE KRANTEN,
FOLDERS, TIJDSCHRIFTEN,
TELEFOONBOEKEN, SCHOOLBOEKEN
ENZ. WEER IN DE CONTAINER OP
SPORTPARK DORRESTEIN KWIJT.
U BENT DE TROEP KWIJT EN QUICK
KAN ER LEUKE DINGEN VOOR HAAR
JEUGDLEDEN MEEDOEN!
DUS: VERGEET UW PAPIER NIET TE
DUMPEN IN DE QUICK-CONTAINER.
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