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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.

4x4-toernooi  
op 7 januari
Het nieuwe voetbaljaar 
gaat op zaterdag 7 januari 
van start met het 
4x4-nieuwjaarstoernooi. 
Vanaf 8.30 uur mogen de 
F- en E-pupillen zich 
uitleven, om 10.30 uur 
gevolgd door de D- en 
C-jeugd.  Vanaf 13.30 uur 
zijn de oudere jeugdteams 
en de senioren aan de 
beurt. Opgeven (individu-
eel) is mogelijk door een 
mailtje te sturen naar 
toernooicommissiecobu-
boys@gmail.com. Dat kan 
tot dinsdag 3 januari. 
Deelnemers moeten zelf 
voetbalschoenen, -kleren, 
een trainingspak en 
scheenbeschermers 
meenemen. Er worden 
korte wedstrijdjes 
gespeeld, zodat iedereen 
zoveel mogelijk aan bod 
komt.
Om 16.00 uur (op 7 januari) 
begint in de kantine de 
nieuwjaarsbijeenkomst.

‘Er is heel veel gerealiseerd in 2016’
Arie van Bemmel kijkt met te-
vredenheid terug op zijn eerste 
jaar als (interim-)voorzitter. 
,,Er is heel veel gerealiseerd in 
2016. We hebben een nieuwe 
website, nieuwe kleding, een 
nieuwe hoofdsponsor (Diver-
ze) en een nieuw logo gekre-
gen. Verder is er op allerlei 
fronten onderhoud gepleegd 
aan onze accommodatie, heb-
ben we sportief gezien uitste-
kend gepresteerd en kunnen 
we terugkijken op een mooi 
feest ter ere van ons 70-jarig 
jubileum.’’

WEBSITE ,,De website is in de 
loop van het jaar helemaal 
vernieuwd. Dit was ook hard 
nodig; de oude site was niet 
meer van deze tijd. De snel-
heid en kwaliteit zijn weer up 
to date; voorlopig kunnen we 
weer even vooruit.  De gloed-
nieuwe voetbalkleding ziet er 
prachtig uit. Mooi dat we al-
lemaal -van de allerkleinste 
jeugd tot de 45-plussers- het-
zelfde tenue dragen. Geweldig 
dat we daarbij ook een nieuwe 
hoofdsponsor hebben kunnen 
vinden. Het nieuwe logo is wat 
mij betreft de kers op de taart.

FEEST Ik kijk met veel genoegen 
terug op ons jubileumfeest; de 
jeugd leefde zich heerlijk uit 
op allerlei springkussens. De 
‘oudere’ leden genoten op hun 
beurt van de barbecue en de 
feestavond.
Er is veel schilder- en onder-
houdswerk verricht aan onze 
accommodatie. Dat is goed 
voor onze uitstraling. Ook de 
beamer in de kantine is een 
groot succes. We hebben met 
z’n allen kunnen genieten van 
diverse presentaties en (span-
nende) voetbalwedstrijden.
Ook bij de bar zijn wat wijzi-
gingen doorgevoerd. We wil-
len binnenkort beginnen met 
een nieuwe kassa, die er mede 
voor gaat zorgen dat we straks 
alle gegevens nog beter kun-
nen bijhouden.

WINTERKAMPIOEN Sportief 
hebben we het goed gedaan. 
In de najaarscompetitie heb-
ben we bij de jeugd de nodige 
kampioenen kunnen begroe-
ten. Ook bij de senioren verliep 
het sportief goed. Het eerste 

elftal werd zelfs winterkampi-
oen onder leiding van Bert van 
den Brom. Ik ben erg blij dat 
onze hoofdtrainer nog een jaar 
heeft bijgetekend.

Op de valreep ontvingen 
we nog goed nieuws van het 
RIVM, dat onderzoek heeft 
gedaan naar het gebruik van 
rubber korrels op kunstgras-
velden. Het officiële bericht 
luidt dat de kunstgrasvelden 
veilig zijn om op te voetballen. 
Verder onderzoek in Europees 
verband volgt in februari 2017.
Ik wil hierbij alle vrijwilli-
gers die zich voor onze mooie 
club hebben ingezet hartelijk 
bedanken. Zonder jullie kan 
onze club niet bestaan.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST  Ik 
wens iedereen een gezond en 
sportief 2017 toe. Ik hoop jullie 
op zaterdag 7 januari 2017 te 
ontmoeten tijdens de nieuw-
jaarsbijeenkomst van Cobu 
Boys. Vanaf 16.00 uur zijn jul-
lie allemaal welkom in de kan-
tine.


