
Mooie stappen vooruit, veel energie!
De algemene ledenvergadering van 17 sep-
tember ligt inmiddels een week of 4 achter 
ons. Wat is er intussen gebeurd? In deze  
CoBulletin een update door de beleidscom-
missie over vrijwilligers, over wie je kunt  
aanspreken over welk onderwerp, en over 
verdere invulling van commissies en bestuur.

 p Het eerste doel van de nieuwe evenementencommissie: een Sinter-

klaasfeest organiseren.

Zij doen mee als vrijwilliger!

In de afgelopen weken hebben diverse mensen zich aangemeld 
als vrijwilliger! Meestal op eigen initiatief, soms ook nadat ze 
gevraagd waren. Mooie resultaten! Zo zijn er al vrijwilligers ge-
vonden voor de evenementencommissie, met als eerste doel om 
een Sinterklaasfeest te organiseren. Ook is het erg leuk om te 
weten dat er spelers uit Cobu Boys 1 zijn die zich gaan richten 
op een mooie actieve slotdag aan het einde van dit seizoen.

We zijn ook blij dat de Cobu Boys kledingcommissie nog 
aanblijft, terwijl we ondertussen ook al versterkingen hebben 
gevonden voor deze commissie. Achter de schermen zijn we 
ook druk met de scheidsrechterscommissie. We zoeken nog een 
coördinator, waarbij we instructieavonden voor aankomende 
scheidsrechters gaan organiseren. Ook ouders die een wed-
strijdje willen fluiten zijn welkom. Fluiten is makkelijker en 
leuker dan je denkt: ikdoemee@cobuboys.nl!

We hebben inmiddels een overzicht gemaakt van de aanmel-
dingen en beschikbare vrijwilligers. Met de mensen die zich 
hebben opgegeven nemen we zo spoedig mogelijk contact op. 
Dat duurt misschien wat langer dan je hoopt. Dat komt vooral 
omdat we ook nog bezig zijn om de profielen uit te werken, hier 
en daar een brandje blussen, en dan ook nog een goed overzicht 
krijgen van vacatures en mogelijkheden.

Aanspreekpunten beleidscommissie

Binnen de beleidscommissie hebben we ook afgesproken wie 
voor welke onderdelen aanspreekpunt is. Dat doen we natuur-
lijk In lijn met de voorgestelde structuur en de afgesproken 
prioriteiten. Zo zijn Hien The en Jan-Maarten van Riemsdijk 
aanspreekpunt voor de portefeuille Voetbaltechnische Zaken. 
Hun prioriteit ligt bij de Jeugdcommissie. Damion Dekkers is 
aanspreekpunt voor scheidsrechters en eventueel voor alge-
mene (facilitaire) zaken. Aaldert Hofman is aanspreekpunt 

voor het dagelijks bestuur en zal de bestuursvergaderingen 
met voorzitter en demissionair secretaris bijwonen. De andere 
leden van de beleidscommissie pakken natuurlijk ook taken op, 
daar komen we in een volgend CoBulletin op terug.

Bestuursfuncties

Binnen de commissie en ook met het bestuur hebben we 
natuurlijk gesproken over de bestuursfuncties en de vacatures 
daarin. We gaan uit van de structuur zoals we die op de ALV 
hebben gepresenteerd, dat is ook zo met het bestuur afgespro-
ken. Gelukkig zijn er inmiddels ook leden die hebben aangege-
ven dat ze geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie. Natuur-
lijk gaan we op korte termijn met hen spreken. We zijn dus op 
de goede weg, naar een nieuw bestuur.

Een moedig besluit

Voor clubman Arie van Bemmel gaat het belang van de ver-
eniging altijd boven zijn eigen belang. Daarom heeft hij een 
moedig en ook moeilijk besluit genomen. Bij de eerstvolgende 
Algemene Ledenvergadering (in november) legt hij zijn functie 
van voorzitter neer: 
,,Dat is in het belang van de vereniging. We zijn een nieuwe 
organisatie met een nieuw bestuur aan het formeren. Het is be-
langrijk dat zij met een schone lei kunnen beginnen. Bovendien 
kunnen we dan de komende bestuursleden en vrijwilligers 
toetsen aan de profielen die door onze beleidscommissie wor-
den opgesteld. Dat is zo afgesproken in de recente Algemene 
Ledenvergadering”. Tot de eerstvolgende Algemene Ledenver-
gadering blijft hij in functie.

Tot slot 

U ziet en leest dat we er veel goede energie loskomt! Natuurlijk 
hopen we dat dit erg aanstekelijk werkt, en dat u ook meedoet! 
Geef u op via ikdoemee@cobuboys.nl !
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