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Willemstad, 3 december 2012
Geachte Leden en Ouders,
Het Sithoc uniform is heel belangrijk voor het bereiken en versterken van onze visie en missie kern
waarden van respect, discipline en doorzetting.
In dit verband is er een uniform beleid opgesteld en aan de leden gepresenteerd. Met de herintroductie
van het uniform beleid wil het bestuur trachten om een stabiele, sterke en langdurig structuur op te
zetten voor de aanschaf en het gebruik van het Sithoc uniform.
Na jaren heeft Sithoc weer een sponsor bereid gevonden om ons uniform en ander artikelen te
sponsoren. Het is zeer moeilijk om dit soort sponsors te vinden en daarom wil Sithoc zo effectief en
efficiënt omgaan met de sponsorgelden zodat de club haar leden (betaalbare) kleding (uniform) kan
garanderen voor de komende jaren. Dit is alleen mogelijk als het sponsor bedrag wordt gebruikt voor
de initiële aanschaf van de uniform artikelen en tegelijkertijd een permanente uniform fonds wordt
gecreëerd. Dit fonds dient aangevuld te worden door een structurele bijdrage van de leden en meerdere
(toekomstige) sponsors. Het beheer van dit fonds wordt gedaan door een commissie die speciaal is
ingesteld en belast wordt met de naleving van het uniformbeleid.
Na de bekendmaking van het nieuw uniform beleid en de initiële reacties hierop heeft het bestuur op
advies van de uniform commissie het uniform beleid aangepast. Uitgangspunt hierbij is dat de
financiële lasten bij de leden zo laag mogelijk gehouden dienen te worden terwijl een gezonde uniform
fonds behouden wordt zodat in de komende jaren alle Sithoc leden een compleet betaalbaar uniform
aangeboden kunnen worden. De voornaamste aanpassing in het beleid is dat de jaarlijkse vergoeding
van Naf 80,- komt te vervallen.
Het ligt in de bedoeling om ter compensatie van het bovenstaande na te gaan of een gedeelte van de
maandelijkse contributie gereserveerd kan worden voor het fonds.
Graag verzoekt het bestuur u bijgaande documenten inzake het uniform beleid doornemen. Indien u
vragen of opmerkingen heeft horen wij (het bestuur) het graag, mondeling of per e-mail.
De uniformen zullen spoedig (voor 7 december) aan de overige leden worden uitgedeeld. De heer
Cedric Seraus (bestuurslid) is benoemd als voorzitter van de commissie “fonds en uniformbeleid” en
hij is direct verantwoordelijk voor het uitvoer en de naleving van het uniform beleid. Hij is ook belast
met beheren en het uitdelen van de uniformen.
Tot slot wil het bestuur onder uw aandacht brengen dat de maandelijkse contributie m.i.v januari 2013
zal worden aangepast aan het prijsindexcijfer en de inflatie van de afgelopen jaren; gelieve hiermee
rekening te houden.
Vertrouwend jullie voldoende te hebben geïnformeerd,
Het bestuur.
3 December 2012
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