
´Nieuw bestuur eerste prioriteit´
De Beleidsadviescommissie van Cobu Boys is 
achter de schermen druk bezig om onze club 
te voorzien van een nieuw bestuur en nieuwe 
organisatiestructuur. Jan Maarten van Riems-
dijk vertelt. 

 p Het formeren van een nieuw bestuur is een belangrijk speerpunt van de 

beleidsadviescommissie.

Zoals bekend is Cobu Boys bezig om te komen tot een ver-
nieuwde organisatiestructuur na het wegvallen van de meeste 
bestuursleden in mei en augustus 2018. Arie van Bemmel als 
bestuursvoorzitter wordt hierbij ondersteund door de beleids-
adviescommissie(BAC), een groep enthousiaste leden die zich 
na de ALV van mei 2018 hebben aangemeld om zich in te zetten 
voor Cobu Boys (zie voor de namen van de BAC hieronder).

NIEUW BESTUUR De BAC heeft als eerste prioriteit het formeren 
van een nieuw bestuur en het samenstellen van de belangrijk-
ste commissies die het bestuur ondersteunen zoals de jeugd-
commissie, de technische commissie en de kledingcommissie. 
In dat kader heeft de BAC functieprofielen opgesteld en worden 
er gesprekken gevoerd met diverse personen. Om te komen tot 
een optimale bezetting van de diverse posities is aandacht en 
tijd nodig. Wij zitten nu middenin dat proces en informeren 
jullie nader over de status en voortgang tijdens de reguliere 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van maandag 3 december 
a.s. Ook is de BAC bezig met de definitieve formulering van de 
missie en visie van Cobu Boys zoals besproken en geaccordeerd 
door de ALV op 17 september j.l.

ZEER URGENTE ZAKEN Tegelijkertijd merkt de BAC dat in deze 
periode allerlei kwesties uit de dagelijkse praktijk aan de BAC 
worden voorgelegd ter behandeling. Dat is begrijpelijk van-
wege het feit dat een aantal posten niet is bezet. De BAC heeft 
inderdaad inmiddels enkele zeer urgente zaken opgepakt en 
deels afgehandeld en probeert waar mogelijk te ondersteunen 
bij lopende zaken. Wij willen er echter wel op wijzen dat de 
BAC niet staat opgesteld om allerlei operationele zaken op te 
pakken en/of over te nemen. Kerntaak van de BAC is en blijft 
het zorgvuldig vormgeven van de organisatie van bestuur en 
commissies om van daaruit rustig verder te bouwen aan een 
gezonde vereniging en te komen tot een structurele aanpak van 
allerlei zaken. Om die reden kiezen wij er bewust voor om ver-
der slechts aan een beperkt aantal zaken aandacht te besteden. 
Overige kwesties moeten wachten. Wij vragen iedereen om 
daarmee rekening te houden en begrip voor te hebben. Als de 
BAC geen rol kan spelen, dan laten wij dat ook duidelijk weten.

GEZONDE EN STERKE VERENIGING De leden van de BAC hebben 
- naast hun werk in deze commissie - nog allerlei andere taken 
binnen de vereniging zoals het zijn van trainer, leider, lede-
nadministrateur, scheidsrechter etc. De BAC wil ook langs die 
weg meewerken aan een gezonde en sterke vereniging. In dit 
verband wil de BAC graag zijn waardering uitspreken voor de 
flinke groep vrijwilligers die op dit moment op allerlei manie-
ren ervoor zorgt dat de vereniging functioneert en voetbalt. Het 
is moeilijk om hier namen te noemen zonder anderen tekort te 
doen. Iedere vrijwilliger is van groot belang. De BAC herhaalt 
dan ook de oproep aan alle leden om mee te doen. Geef je op 
via ikdoemee@cobuboys.nl

 

De beleidsadviescommissie bestaat uit:

Damion Dekkers, meer dan 100 wedstrijden in Cobu Boys 1 
gespeeld;
Seth van Leersum, meer dan 20 jaar lid van Cobu Boys;
Marijn Makkes van de Deijl, vader van Kjell (JO16-1), trainer en 
leider;
Jan Maarten van Riemsdijk, vader van Tomas (JO16-1) en trai-
ner/coach van Merit (MO17-2);
Robin van Andel, voetbalt in Cobu Boys 3, ruim 20 jaar lid;
Aaldert Hofman, lid sinds 1990, ruim 10 jaar voorzitter geweest 
van Cobu Boys;
Hien The, vader van Niek JO9, trainer.
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