
1e jaargang. no. 8 
oktober 2016

Nieuwsbrief 
Cobu Boys 
boordevol 
actuele 
informatie 

www.cobuboys.nl

CoBulletin
Ledenvergadering  
op maandag  
7 november

Wil jij weten hoe het met 
Cobu Boys gaat? Ben jij 
benieuwd naar onze 
toekomstplannen? 
Kom dan op maandag 7 
november naar de 
algemene ledenvergade-
ring, die om 20.00 uur 
begint in de kantine. Naast 
de gebruikelijke (jaar)
verslagen staat onder meer 
de kandidatuur van Arie 
van Bemmel als voorzitter 
op de agenda. Wij hopen 
op de komst van zoveel 
mogelijk leden!

Grote Clubactie  
in volle gang

Een voetbalkamp voor 
onze jeugd: dat is dit jaar 
het doel van de Grote 
Clubactie, die 1 oktober 
van start is gegaan. Het is 
de bedoeling dat onze 
jeugdleden in hun straat of 
buurt de deuren langs 
gaan om zoveel mogelijk  
loten te verkopen. Deze 
kosten 3 euro per stuk. Het 
grootste deel hiervan (2.40 
euro per lot) stroomt terug 
in onze clubkas. Er is sprake 
van een win-winsituatie. 
De koper maakt kans op 
mooie prijzen en steunt 
ondertussen het plan om 
onze jongere leden in het 
voorjaar van 2017 een 
onvergetelijk weekend te 
bezorgen. Naast de 
huis-aan-huisverkoop 
zullen er ook online loten 
verkocht worden. Kijk op: 
https://www2.clubactie.
nl/actie/VVCobuBoys1

Vierde Presentatiegids ziet levenslicht
Met gepaste trots 
presenteren wij...onze 
gloednieuwe presenta-
tiegids. Het vierde full 
colour magazine uit 
onze clubgeschiedenis, 
52 pagina’s dik, 
boordevol prachtige 
verhalen en onwaar-
schijnlijk mooie foto’s, 
wordt komende 
zaterdag (29 oktober) 
uitgedeeld. De gids ziet 
er geweldig uit, mede 
dankzij de fenomenale 
fotografie van Johan 
Huizing en de creatieve 
vormgeving van Colin 
Develing.
Op de cover prijkt 
Sander van Andel, die 
dit seizoen bij het eerste 
de sterren van de hemel keept. 
Hij komt uitgebreid aan het 
woord, samen met zijn broer 

Robin. Verder interviews met 
enkele trainers (Johan Flipse, 
Reijer Kleijer en Bert de Jong), 

terwijl ook clubman Bert 
de Ruiter en de Vier 
Musketiers van het 
vijfde hun licht laten 
schijnen over heden, 
verleden en toekomst: 
Tom van Dijk, Roy 
Lubbersen, Jelle 
Bouritius en Peter Sigger. 
Ook besteden we 
aandacht aan onze 
clubgeschiedenis (in 
foto’s), ons nieuwe logo, 
enkele spelregels en de 
nieuwe hoofdsponsor 
Diverze. 
Als klap op de vuurpijl 
een nieuwe column van 
tv-presentator Tijs van 
den Brink en de enige 
echte Cobu Quiz.

Komende zaterdag wordt de 
gids uitgedeeld aan de leden 
(via de trainers). 

Nieuwe site gaat komende zaterdag ‘live’

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar 
komende zaterdag (29 oktober) gaat onze nieuwe 
site dan toch echt de lucht in. 
 
De eerste verbetering begint al bij de naam zelf. 
Voortaan kunt u gewoon www.cobuboys,nl 
intoetsen om bij uw favoriete voetbalclub terecht te 
komen. Het streepje tussen beide namen (co-
bu-boys) is daarmee voorgoed verleden tijd. 
De afgelopen maanden heeft een stel enthousias-
telingen achter de schermen ontzettend veel werk 
verzet om een site te bouwen die aan de wensen 
van deze tijd voldoet.  
De nieuwe versie ziet er fris en fruitig uit, de 
navigatie is verbeterd en er is meer ruimte voor 
foto ś. Andere in het oog springende verbetering 

zijn de uitslagen, standen en programma ś, die 
dankzij een directe link met het kloppend hart van 
de KNVB automatisch inlopen en daardoor altijd 
actueel zijn. Dit geldt voor alle teams, die stuk voor 
stuk hun eigen pagina hebben. Alle teampagina ś 
zijn bovendien voorzien van een kersverse 
elftalfoto.  
Alle informatie is geactualiseerd. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de vrijwilligers die een 
bestuurs- of coördinatiefunctie hebben. Zij zijn 
allemaal met naam, toenaam en foto terug te 
vinden op op onze site, evenals alle spelers van de 
selectie. 
De komende dagen wordt de laatste hand gelegd 
aan de nieuwe site. Neem vanaf zaterdag snel een 
kijkje op www.cobuboys.nl
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