
Spannende weken voor de boeg!
De komende weken zijn spannend. Niet alleen 
op het veld, maar ook achter de schermen!

 p ,,Help ons uit de brand, bijvoorbeeld met het beheer en klaarleggen van het materiaal voor de zaterdag.́ ´

Posthoorn Op zaterdag 27 oktober ontvangen we De Posthoorn 
voor de stadsderby tegen Cobu Boys. Een geweldig affiche, een 
geweldige wedstrijd tussen twee verenigingen die elkaar al 
tientallen jaren op het veld ontmoeten. De laatste weken komt 
Cobu Boys 1 goed op stoom, maar ongetwijfeld wil De Post-
hoorn daar een streep onder zetten. U komt toch ook kijken? Na 
de wedstrijd kunt u nog genieten van live muziek, dus het blijft 
lang gezellig op Sportpark Zielhorst.
 
Handen tekort Achter de schermen gebeurt er genoeg, maar 
toch komen we nog handen te kort. Aarzel niet, help ons uit de 
brand!

Help ons uit de brand, bijvoorbeeld met het beheer en klaar-
leggen van het materiaal voor de zaterdag. Het is niet moeilijk, 
we hebben ook een aantal mensen die we kunnen inzetten. We 
zoeken nog wel iemand die kan plannen en een rooster kan 
maken. De tijd die hiervoor nodig is, is beperkt. Steek jij de 
handen uit de mouwen? Ikdoemee@cobuboys.nl

Kandidaten Komende weken spreken we ook met kandida-
ten voor belangrijke en interessante posities in het bestuur 
of in de jeugdcommissie. Het is erg fijn dat leden zich hebben 

gemeld, en we hopen dat we hiermee ook anderen over de 
streep kunnen trekken om zich in te zetten. Daarbij is het ook 
erg belangrijk om te weten dat een aantal sleutelposities op de 
achtergrond goed bezet zijn en blijven. Dat betekent dat we het 
werk kunnen verdelen in kleinere porties. Vele handen maken 
licht werk! Helpt u ook een handje? ikdoemee@cobuboys.nl

 Beleidscommissie Zo blijft de beleidscommissie ook in de 
toekomst beschikbaar om het bestuur te ondersteunen, 
bijvoorbeeld voor het uitwerken van beleidszaken. Ook dat 
scheelt weer veel werk. Zo hebben we in de afgelopen weken 
de taakomschrijvingen verder uitgewerkt, die we nu kunnen 
gebruiken bij de geplande gesprekken. Daarnaast ondersteu-
nen we met name de voorzitter bij een aantal externe afspraken 
buiten de vereniging.

Ledenvergadering op 3 december De reguliere algemene leden-
vergadering wordt verplaatst van maandag 12 november naar 
maandag 3 december. 
Dat geeft ons allemaal wat meer tijd en ruimte voor een goede 
voorbereiding. We hebben er goede hoop voor dat we dan ook 
nieuwe bestuursleden kunnen benoemen! Noteer daarom 
alvast de ALV op 3 december.
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