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Sinterklaas verdient 
300 euro voor de club
De enige echte Sinterklaas van Cobu 
Boys mocht ook dit jaar weer 
schitteren op diverse adressen. De 
diverse bezoeken leverden een mooi 
bedrag op van 300 euro, die in de 
clubkas verdwijnen van Cobu Boys. 
Dank aan Bert de Ruiter, Piet 
Ouwerkerk, Aart van Putten en onze 
charmante visagiste Karin van 
Putten. Helemaal top!

Velden gesloten  
tijdens feestdagen
Het sportpark is gesloten van 22 
december tot en met 7 januari 2018. 
Op maandag 8 januari 2018 kunnen 
de trainingen weer worden hervat.

Sjoelen, kaarten,  
bingo en loterij
Op vrijdag 15 december wordt de 
sjoelbak weer van stal gehaald. Ook 
staat er dan kerstklaverjassen en 
pokeren op het programma in onze 
kantine. Er wordt zelfs een rondje 
bingo gespeeld. Als klap op de 
vuurpijl is er een ,,spectaculaire´’ 
loterij. Aanvang 20.00 uur.

Bert de Ruiter loopt  
700 euro bij elkaar  
voor onze jeugd
Bert de Ruiter heeft welgeteld 700 
euro bij elkaar gelopen voor de jeugd 
van Cobu Boys. Hij besteedde dit 
bedrag aan doeltjes voor de jeugd 
van. 
,,Vijf maanden geleden liep ik de 
halve marathon van Amersfoort met 
als doel…doeltjes voor de jeugd van 
Cobu boys. Dankzij vele sponsors liep 
ik een mooi bedrag van 700 euro 
bijeen.  Alle sponsors...bedankt!!!´́

geld op. We 
zien de SVP 
vooral als een 
mogelijkheid 
om meer 
vrijwilligers op 
de been te 
brengen, want 
we komen 
simpelweg 
handen tekort. 
We hebben te 
weinig 

scheidsrechters, we willen meer medewerkers 
voor de kantine en we zoeken bijvoorbeeld 
mensen die op zaterdagmiddag hand- en 
spandiensten kunnen verrichten op ons 
sportpark. De tegenstanders moeten ontvan-
gen worden, we zoeken iemand die de kleedka-
mers wil controleren, de cornervlaggen van de 
velden kan halen en ga zo maar door.’’
 
VRIJBLIJVENDHEID Arie is blij met de 130 
vrijwilligers die zich inzetten voor de club, maar 
hij moet ook constateren dat veel (ouders van) 
leden aan de zijlijn blijven staan. ,,Mensen zijn 
druk, hebben geen tijd en/of geen zin. Natuurlijk 
heeft niet iedereen even veel mogelijkheden, 
maar we kunnen de vereniging alleen maar met 
elkaar overeind houden. De tijd van vrijblijvend-
heid ligt achter ons.’’
Ondanks de sombere financiële vooruitzichten 
ziet Arie ook veel positieve ontwikkelingen bij 
Cobu Boys. ,,Bij de jeugd hebben we de zaken 
goed op de rails. We zijn een gezellige, nette 
club. Er is nooit gedoe, het loopt nergens uit de 
hand. Daar ben ik trots op en blij om. En op 
zaterdagmiddag zit de kantine altijd gezellig vol, 
omdat onze seniorenteams lekker blijven 
hangen na hun wedstrijd. Daar geniet ik van.’’
Binnenkort gaat het sportpark twee weken 
dicht, zodat na de kerstvakantie de handschoen 
weer kan worden opgepakt. ,,Ik wil graag van de 
gelegenheid gebruik maken om iedereen een 
sportief, mooi en gezond 2018 toe te wensen. 
Laten we samen alles op alles zetten om onze 
club volgend jaar in veilig vaarwater te bren-
gen.́ ´

Begrotingstekort  
van 10.600 euro
,,Het is 2 voor 12!’’ Voorzitter Arie van Bemmel 
kan niet duidelijk genoeg zijn. Door een 
begrotingstekort van 10.600 euro staat de 
toekomst van onze club op het spel. ,,Als we nu 
niet ingrijpen, kunnen we Cobu Boys over twee 
jaar opdoeken.́ ´
 
Het tekort wordt veroorzaakt door oplopende 
kosten en tegenvallende inkomsten. De kosten 
voor veldhuur (onze velden zijn eigendom van 
de gemeente Amersfoort), energie, gas, water 
en licht stegen ook het afgelopen jaar, evenals 
het budget voor de selectie (vanwege een 
uitbreiding van de technische staf).
Verder zijn er tegenvallers aan de inkomsten-
kant. Zo vielen de sponsoropbrengsten lager uit 
dan verwacht. ,,We hadden 15.000 euro 
begroot, maar hebben de helft binnengehaald. 
Dan heb je al een flink gat te pakken. We 
moeten ook realistisch zijn. Als betrekkelijk 
kleine club is het best lastig om grote bedrijven 
aan je te binden’’, stelt de voorzitter.
De komende tijd wordt alles op alles gezet om 
de kosten omlaag te brengen. Zo is er een scan 
gemaakt van alle energie-uitgaven. ,,Als we 
bijvoorbeeld led-verlichting gebruiken, dan zijn 
we goedkoper uit. En zo zijn er misschien nog 
wel meer mogelijkheden om te bezuinigen op 
het energieverbruik.’’
 
Aan de inkomstenkant wordt er naast sponsor-
geld onder meer gemikt op een hogere 
contributie, meer kantineomzet en een 
strengere naleving van de door de vereniging 
ingestelde Sociale VerenigingsPlicht (SVP). 
(Ouders van) leden dienen per seizoen minimaal 
vier uur vrijwilligerswerk te verrichten voor 
Cobu Boys. Doen ze dat niet, dan betalen ze 40 
euro boven op hun contributie. Tot voor kort 
bestond deze regel alleen op papier, maar 
inmiddels hebben alle leden een mail gekregen 
waarin dit onderwerp aan de orde wordt 
gesteld. ,,We halen liever niet op deze manier 

´Het is 2 voor twaalf!´


