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Zoals iedereen weet, is 6 maanden geleden een nieuw bestuur 
aangetreden. Hien The (vice-voorzitter), Damion Dekkers (al-
gemene zaken), Jeffrey van Kessel (technische zaken) en Lenny 
van Valkenhoef (secretaris) zijn toen van start gegaan. Inmid-
dels zijn we 6 maanden verder, dus wij zijn zeer benieuwd naar 
de ervaringen van het nieuwe bestuur!

Het nieuwe bestuur is er in elk geval al in geslaagd om een 
nieuwe penningmeester te vinden. Dat is de Johan van der 
Sluis, die zich hieronder zelf even voorstelt.

,,Omdat ik volgende week tijdens de algemene ledenvergade-
ring waarschijnlijk word benoemd als nieuwe penningmees-
ter, is mij gevraagd om mezelf even kort voor te stellen in de 
CoBulletin. Een goed idee, want ik ben niet binnen de club 
opgegroeid. 
Nou, ik ben dus Johan van der Sluis, 28 jaar oud. Hoewel ik al 
19 jaar in Hoogland woon, voel ik me eerder een Amersfoor-
ter. Oorspronkelijk kom ik weer heel ergens anders vandaan, 
namelijk Zuid-Afrika.

Ik heb niet altijd aan veldvoetbal gedaan. Vroeger speelde ik 
wel altijd voetbal op straat, veldjes en pleintjes. 
Inmiddels heb ik wel een paar halve seizoenen meegedaan met 
het team dat nu bekend staat als Cobu Boys 3. Het team zit vol 
met vrienden. Ik zie er nu al naar uit om de komende weken en 
het volgende seizoen meer en meer minuten te maken!

De laatste tijd zat ik er al aan te denken om misschien ergens 
vrijwilligerswerk te doen, tot ik van Damion Dekkers te horen 
kreeg dat er vanuit de club behoefte was aan een penning-
meester. Dit leek mij een leuke kans te leren van deze functie 
en om mijn kennis en kwaliteiten in te kunnen zetten voor deze 
leuke, gezellige club. Met natuurlijk als hoofddoel dat iedereen 
bij Cobu Boys lekker kan voetballen.

Wat ik leuk vind aan Cobu Boys? Nou, de sfeer op de donderdag 
na de training. Of zaterdags tijdens en na de wedstrijden. En 
natuurlijk de feestjes die georganiseerd worden!

Wat zou er moeten veranderen? Ik zie op dit moment al veel 
dingen veranderen; er waait een frisse wind door de club! Daar 
wil ik in ieder geval deel van uitmaken door dit zo goed moge-
lijk te ondersteunen.

LEDENVERGADERING

Wil jij weten hoe het met onze club gaat? Heb jij leuke en 
goede ideeën om zaken binnen de club te verbeteren? Ben je 
nieuwsgierig naar de plannen voor aankomend seizoen? Kom 
dan naar de Algemene Ledenvergadering op maandag 13 mei, 
aanvang 20.00 in het clubhuis van Cobu Boys.

BLAUWE KOUSEN?

Opvallend verschijnsel, op veld 2 bij een speler van Cobu 
Boys: blauwe kousen! Onze redacteur kon zijn eigen ogen niet 
geloven! Als speler wil je toch in je eigen clubtenue spelen? Als 
leider en trainer wil je toch dat je spelers in de goede clubkleu-
ren spelen? Weet je dat de scheidsrechter kan weigeren om zo’n 
speler mee te laten doen? Voor al onze leden heeft de kleding-
commissie de juiste kleding in voorraad. Neem even contact 
met hen op als je kleding niet in orde is: kledingcommissie@
cobuboys.nl


