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679 euro voor 
voetbalkamp
Dankzij een geweldige 
eindsprint zijn we er als 
Cobu Boys in geslaagd ons 
doel -500 euro binnenha-
len voor een jeugdkamp- 
op overtuigende wijze te 
realiseren. Uiteindelijk zijn 
er in het kader van de 
Grote Clubactie 283 loten 
verkocht, waardoor het 
fraaie bedrag van 679,20 
euro in onze clubkas kan 
worden gestort. ,,We zijn 
erg blij met het eindresul-
taat’’’, vertellen Lenny van 
Valkenhoef en Monique 
Janssen, die namens onze 
club de kar trokken bij de 
Grote Clubactie. ,,We zijn 
de verkopers dankbaar 
voor hun inzet en de 
kopers voor hun bijdrage. 
De komende tijd gaan we 
kijken hoe we het jeugd-
kamp vorm kunnen geven. 
Met dit bedrag moeten we 
als Cobu Boys toch iets 
moois kunnen neerzetten 
voor onze jongere leden.’’

Gezocht: nieuwe 
penningmeester
Omdat Herman van de 
Vlasakker heeft aangege-
ven zijn functie als 
penningmeester in de loop 
van volgend jaar te willen 
neerleggen, is het bestuur 
dringend op zoek naar een 
opvolger. ,,We zoeken 
iemand die leiding wil 
geven aan een financiële 
commissie en eindverant-
woordelijk is voor een 
financieel gezond Cobu 
Boyś ,́ laat Arie van 
Bemmel weten.

Bert van den Brom blijft hoofdtrainer
Bert van den Brom is ook ko-
mend seizoen hoofdtrainer bij 
Cobu Boys. De ervaren oefen-
meester, bezig aan zijn derde 
jaar bij de Amersfoortse vier-
deklasser, heeft zoveel ver-
trouwen in zijn spelersgroep, 
dat hij na een goed gesprek 
met de technische commissie 
volmondig ‘ja’ zei tegen een 
nieuw éénjarig contract. 

Van den Brom kwam in 2014 
naar Sportpark Zielhorst. Het 
eerste jaar (in de derde klas-
se) verliep dramatisch. Na de 
kansloze degradatie krabbel-
de Cobu Boys vorig seizoen 
weer op, met een periodeti-
tel tot gevolg. Op dit moment 
staat de formatie van Bert van 
den Brom op een mooie twee-

de plek in de Vierde klasse F. 
,,Met deze selectie zie ik zeker 
mogelijkheden om verder door 
te groeien”’, aldus Van den 
Brom. ,,Dit seizoen willen we 
via de titel of de nacompetitie 
promoveren. Als dat lukt, gaan 

we er vervolgens alles aan 
doen om ook in de derde klas-
se een goed figuur te slaan. Ik 
wil daar als trainer graag mijn 
steentje aan bijdragen.’’

Voorzitter Arie van Bemmel 
is ,,blij en tevreden´´ dat Van 
den Brom minimaal nog één 
seizoen verbonden blijft aan 
Cobu Boys. ,,Ik ben ervan 
overtuigd dat we met deze 
hoofdtrainer grote stappen 
kunnen maken; dit seizoen en 
volgend seizoen.́ ´

Het is nog niet duidelijk of 
Jos Helmich aanblijft als de 
rechterhand van Bert van den 
Brom. De assistent-trainer 
maakt zijn besluit binnenkort 
kenbaar.

Kosten stijgen, inkomsten gelukkig ook

Het gaat goed met Cobu Boys. Die constatering 
liep als een rode draad door de ledenvergade-
ring, die door veertig belangstellenden werd 
bezocht. Arie van Bemmel, die door de leden 
unaniem tot voorzitter werd gekozen, liet geen 
gelegenheid onbenut om te benadrukken dat 
hij ‘apetrots’ is op onze vereniging. ,,We hebben 
de afgelopen maanden heel veel neergezet. 
Dankzij de inzet van de klussenclub ziet onze 
accommodatie er momenteel pico bello uit. De 
nieuwe kledinglijn is een succes, we hebben een 
prachtige presentatiegids uitgegeven, de 
sponsorcommissie timmert flink aan de weg, de 
nieuwe website ziet er strak uit, we hebben een 
mooi jubileumfeest gevierd en sportief gezien 
mogen we ook tevreden zijn.’’
Financieel gezien staat de club er gezond voor, 
al liggen er wel uitdagingen op de loer. ,,De 
kosten stijgen en blijven stijgen’’, benadrukte 

penningmeester Herman van de Vlasakker. 
,,Daartegenover staan gelukkig ook meer 
inkomsten, met name dankzij de stijgende 
kantine-omzet en de hogere sponsoropbreng-
sten.’’
Speciale aandacht was er voor het gebruik van 
alcohol. ,,Bier en wijn mogen alleen worden 
genuttigd in de kantine en op het terras. Op alle 
andere plekken van het terrein is het gebruik 
van alcohol verboden, op straffe van een 
boete.’’ Het is dus niet toegestaan om langs de 
lijn of in de kleedkamer een biertje te benutti-
gen. Naast alle positie ve ontwikkelingen 
kwamen ook enkele kritiekpunten aan de orde. 
Zo ergeren enkele leden zich al maanden aan de 
enorme hoeveelheid fietsen die (op zaterdag) 
buiten de daartoe bestemde rekken neergezet 
worden. ,,Je komt er rond 13.00 uur bijna niet 
meer doorheen.’’          


