
1 
 

       De Banderol   
               April 2018        
           
 

De Nieuwe Band,  van Aelstlaan 14, 5503 BD Veldhoven  Tel: 040-2537749  
website: www.de-nieuwe-band.nl 
 
 
 

Van de voorzitter. 
 
Dit is de laatste Banderol van het seizoen 2017-2018. Als bestuur hebben we diverse 
besluiten moeten nemen over de bijdragen van het komende seizoen. Hierover leest u 
verderop meer.  
Vanaf 16 april kan er weer ingeschreven worden voor het nieuwe seizoen. Ik hoop u 
allen ook dan weer te mogen begroeten. 
 
Bijdragen seizoen 2018-2019 
 
Uit de jaarrekening van de Nieuwe Band blijkt dat we te maken hebben met een 
behoorlijk verlies voor dit boekjaar 2017. In de begroting voor dit jaar en voor de 
komende jaren zien we dat als we doorgaan zoals nu we met een structureel verlies te 
maken gaan krijgen.  
Een van de oorzaken is het verlagen van de subsidie door de gemeente en de hogere 
huurprijs die we voor het gebouw aan de gemeente moeten betalen. 
 
We hebben als bestuur dan ook een aantal maatregelen moeten nemen die we liever 
niet nemen, maar om het voortbestaan van de Nieuwe Band te waarborgen moeten we 
wel. Afgelopen februari hebben we consumptieprijs al verhoogd. Door de tegenvallende 
begroting zijn we genoodzaakt om ook de deelnemersbijdrage en de activiteitenbijdrage 
te verhogen. Beide bijdragen worden verhoogd met € 5,00. 
Voor het komende seizoen betekent dat dat de deelnemersbijdrage € 22,50 wordt. De 
activiteitenbijdrage wordt € 20,00. Dit laatste bedrag is zonder de toeslagen die voor 
sommige activiteiten doorberekend worden. 
 
Natuurlijk worden niet alleen de deelnemers zwaarder belast. Ook voor de vrijwilligers 
gaan we bekijken wat er bezuinigd kan worden, maar vanzelfsprekend blijven blijken 
van waardering voor onze vrijwilligers bestaan.  
Ook huurders van het gebouw gaan een hogere huur betalen. Het bestuur gaat huidige 
contracten bekijken wat daar eventueel te bezuinigen is.  
 
We hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen. Door al deze maatregelen hopen 
we dat we de komende jaren met een sluitende begroting kunnen werken. 
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Vakantie en andere data 
 
Koningsdag 27-04-18 
Meivakantie 27-04-18 t/m 11-05-18 
Hemelvaart 10-05-18  
2e Pinksterdag 21-05-18 
Zomervakantie 4-6-2018 t/m 31-82018 
 
De laatste dag van dit seizoen is vrijdag 1 juni. 
De open dag is zaterdag 25 augustus. 
De vrijwilligersavond is vrijdag 31 augustus. 
Start nieuwe seizoen maandag 3 september. 
 
Rabobank Clubkas Campagne 
 
De Nieuwe Band neemt deel aan de Clubkas Campagne van de Rabobank 
Als lid van Rabobank Eindhoven-Veldhoven mag je tijdens de Rabobank Clubkas 
Campagne stemmen op verenigingen en stichtingen. 
Beslis mee en steun jouw favoriete club. Geef ons jouw stem van 5 tot en met 30 april 
2018. Vorig jaar mochten we dankzij jullie stemmen een bedrag van € 750,00 in 
ontvangst nemen. 
Kijk op de flyers voor meer informatie. 
 
Begeleider sportactiviteit gezocht 
 
Wij zijn op zoek naar een begeleider voor sportactiviteiten. Wilt u graag op 
ongedwongen wijze als vrijwilliger een aantal enthousiaste sporters begeleiden of kent u 
iemand die dit zou willen doen neem dan contact op met Henk Helmes. Zijn 
telefoonnummer is 06-51408435. 
 
Schoonmaak gebouw  
 
We zijn op zoek naar mensen die met enige regelmaat het gebouw willen schoonmaken. 
Het gaat vooral om de algemene ruimtes. De lokalen worden door de deelnemers 
schoon achtergelaten.  
Hebt u interesse om dit te komen doen, neem dan contact op met de beheerder. 
 
Website 
 
De Nieuwe Band heeft een website www.de-nieuwe-band.nl. Neem hier af en toe eens 
een kijkje op.  
 
Lichtkrant 
 
Links van de bar hangt een lichtkrant. Hierop worden belangrijke mededelingen 
vermeld. Kijk dus regelmatig of er wat nieuws op staat.  
 
 


