
Er gebeurt 
veel, maar 
nog niet  
genoeg

Wat is er in de eerste maanden van 2019 

gebeurd? We weten dat in december een 

nieuw bestuur is aangetreden. Dat stond in de 

laatste editie van ons CoBulletin. In de eerste 

maanden van dit jaar hebben de nieuwe 

bestuursleden al veel gedaan, maar er is nog 

heel veel te doen. Daar kunt u bij helpen!

Op de website en op Facebook heeft u kunnen lezen dat we nog 
steeds een voorzitter en een penningmeester zoeken. De pro-
fielen daarvan kunt u nalezen. Voelt u zich geroepen, of heeft u 
de ambitie? Ga eens een kop koffie drinken met de bestuursle-
den Damion Dekkers, Jeffrey van Kessel, Lenny Valkenhoef, of 
Hien The.

Sociale Verenigingsplicht Het is ook al even stil rond de Sociale 
Verenigingsplicht (SVP), maar dat betekent niet dat er niets 
gebeurt! Achter de schermen zijn een paar mensen met de SVP 
bezig. Binnenkort zal een inventarisatie plaatsvinden welke 
leden al wel of niet spontaan aan hun SVP hebben voldaan. De-
genen die nog niets gedaan hebben, zullen we daar op aanspre-
ken. Degenen die gekozen hebben voor afkoop, zullen daarover 
binnenkort benaderd worden.

Cobu Boys 1 doet het goed Ons vlaggenschip Cobu Boys 1 is be-
zig aan een goed seizoen en is hard op weg naar de nacompe-
titie! Hopelijk slagen zij in het behouden van de derde plaats in 

de competitie. Door deze 3e plaats en goede klasseringen in de 
periodes is er een mooie kans op een toetje via de nacompetitie. 
Het is nog niet zeker, dus kom Cobu Boys 1 aanmoedigen in 
de wedstrijden die er nog zijn. Op zaterdag 6 april speelt Cobu 
Boys 1 om 14.30 thuis tegen ASV ‘65, zie de affiche. Een extra 
“bedankt” gaat naar Piet Vastenburg, de balsponsor van deze 
week.

 
Cobu Boys 2 Cobu Boys 2 is ook bezig aan een uitstekend 
seizoen. De ploeg van Johan Flipse staat één punt achter op de 
koploper en is dus nog volop in de race voor de titel.

 
Algemene Ledenvergadering De eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 13 mei. De 
aanvang is zoals gebruikelijk 20.00 uur. Meer informatie volgt.

 
Mailadres Wil je meedenken en/of meedoen? Stuur dan een 
mailtje naar ikdoemee@cobuboys.nl
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