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Op de Algemene Ledenvergadering van maandag 17 september 
waren maar liefst 87 mensen aanwezig. Een geweldige op-
komst, waar we heel blij mee zijn. De notulen en de presentatie 
komen op korte termijn beschikbaar op de website.

De algemene ledenvergadering gaf akkoord op de conclusies 
ten aanzien van de huidige situatie. Daarna kwamen beleid, 
missie en visie aan de orde en ook daar ging de ALV mee ak-
koord.  
Het derde belangrijke onderwerp was de opzet van de voor-
gestelde structuur voor bestuur en commissies. Ook op dat 
onderwerp gaf de ALV akkoord. Dat betekent dat de beleids-
commissie in lijn hiermee de vervolgstappen zal zetten.

Tijdspad In de ledenvergadering is het volgende tijdspad gepre-
senteerd door de beleidscommissie. In de ALV van 17 septem-
ber hebben we de leden geïnformeerd en hebben we de richting 
bepaald. In de periode tot 1 december 2018 gaan we de visie en 
structuur verder uitwerken. Bovendien willen we de belang-
rijkste vacatures ingevuld hebben. In de reguliere ALV, die op 
dit moment op 12 november gepland staat, zullen we de resul-
taten delen en waar mogelijk al ter besluitvorming voorleggen. 

Daarna, tot 1 maart 2019, willen we de opgezette structuur in de 
praktijk brengen. Vervolgens willen we voor 1 mei de structuur 
verder invullen voor wat betreft de vacatures. Op de einddatum 
van 1 juli 2019 willen we een beleid hebben dat past bij de visie 
en structuur. Het beleid staat volledig op papier voor de start 
van het nieuwe seizoen.

Werken aan profielen De beleidscommissie is inmiddels gestart 
met het uitwerken van profielen, zoals toegelicht in de leden-
vergadering. Daarbij maken we dankbaar gebruik van materi-
aal dat via de SRO en de KNVB beschikbaar is. Dat wordt aan-
gevuld met materiaal dat we al binnen Cobu Boys hebben. Op 
die manier ontstaan profielen die goed passen bij Cobu Boys.

Eerste successen Direct na afloop van de ledenvergadering 
meldden de eerste vrijwilligers zich al! We kregen ook veel 
goede reacties. Allemaal mensen die graag mee willen doen om 
onze vereniging weer goed op de rit te krijgen! Heel goed!

Doe je mee? Meld je dan aan, via ikdoemee@cobuboys.nl en wij 
nemen daarna contact met je op zodat we kunnen bespreken 
wat je wil of kan doen!
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