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Nieuwe voorzitter en 
penningmeester? 
Jazeker, maar wel 
onder strenge 
voorwaarden

Damion Dekkers heeft zich tijdens 
de algemene ledenvergadering 
(begin juli) kandidaat gesteld voor 
het voorzitterschap. Hij stelde 
daar een duidelijke voorwaarde 
bij: Damion gaat die rol alleen 
vervullen als zijn huidige bestuur-
staken worden overgenomen door 
iemand anders binnen de club. 
Edgar Lebbink meldde zich als 
opvolger van penningmeester 
Johan van der Sluis, die zijn 
werkzaamheden niet langer kan 
combineren met zijn huidige werk-
situatie. Ook Edgar liet in duidelij-
ke bewoordingen dat hij alleen 
toetreedt tot het bestuur als de 
andere vacante plekken worden 
opgevuld. Leden die interesse 
hebben, kunnen contact opnemen 
met Damion Dekkers, te bereiken 
via damion.dekkers@cobuboys.nl.
Een andere lege plek is inmiddels 
opgevuld. Aaldert Hofman trad 
tijdens de laatste ledenvergade-
ring officieel toe tot het bestuur. 
Hij gaat zich bezighouden met 
beleid en historie. Aaldert vormt 
nu samen met Damion Dekkers 
(algemene zaken) en Lenny 
Valkenburg (secretaris) het 
bestuur. Johan van der Sluis blijft 
als penningmeester aan totdat er 
een opvolger is gevonden.

Cobu Boys wordt (zo 
goed als) rookvrij

Met ingang van 1 september 
wordt het anti-rookbeleid bij Cobu 
Boys verder aangescherpt. Op 
zaterdagen is het tussen 7.00 en 
17.00 uur niet toegestaan om een 
sigaret, pijp, sigaar of shaggie op 
te steken op Sportpark Zielhorst. 
Ook tijdens trainingen en 
wedstrijden van de jeugd is roken 
niet toegestaan. Er mag alleen nog 
worden gerookt buiten de hekken. 
Het is bedoeling dat degene die 
rookt de resten van de sigaret in 
de prullenbak deponeert (en dus 
niet op de grond laat vallen).
Op de momenten dat de jeugd 
niet aanwezig is, geldt een 
gedoogbeleid. ,,Er zijn geen 
producten op de club aanwezig die 
roken kunnen aansporen of 
aantrekkelijker maken, zoals 
asbakken´́ , aldus het bestuur in 
een verklaring. ,,We maken 
duidelijk dat we een rookvrije club 
zijn en spreken elkaar aan als er 
toch wordt gerookt.́ ´

Is dit onze 
nieuwe 
voorzitter?
Damion Dekkers heeft zich 
kandidaat gesteld als 
voorzitter van Cobu Boys. 
Maar hij stelt wel een harde 
voorwaarde. Elders in deze 
nieuwsbrief meer daarover.

www.cobuboys.nl

De vereniging, dat zijn wij 
allemaal!
Cobu Boys start in het seizoen 
2020/2021 met de Sociale Vereni-
gingsplicht. Een initiatief dat kracht 
bij zal zetten aan de missie en visie 
van onze club.

Als vereniging zijn we afhanke-
lijk van de inzet van onze leden en 
vrijwilligers. Daarom zijn we ont-
zettend blij met deze groep die het 
iedere week mogelijk maakt dat wij 
op Cobu Boys kunnen voetballen en 
samen komen. 

Het is voor het voortbestaan van 
Cobu Boys daarom van groot belang 
dat zo veel mogelijk leden meedoen 
en meedenken met de vereniging. 
Met z’n allen bouwen we hiermee 
aan een gezonde, stabiele en duur-
zame vereniging. De SVP en de 
hiervoor opgerichte SVP-commis-
sie zullen ons hierin ondersteunen. 
In deze nieuwsbrief geven we uitge-
breid aandacht aan de SVP en wat 
dit voor de vereniging en voor jou 
betekent.

Wat houdt de SVP in?
Op 6 juli 2020 heeft de ALV inge-
stemd met de invoering van de SVP. 
Met de SVP wordt een beroep ge-
daan op ieder gezin dat een spelend 
gezinslid heeft op de vereniging. De 
inzet voor de vereniging zal voor 
één gezin ieder seizoen ten min-
ste 6 uur zijn, dat gelijk staat aan 6 
SVP-punten. De inzet vindt plaats 
op basis van een door het bestuur 
vastgestelde limitatieve lijst met ac-
tiviteiten.
Voor spelers onder de 18 geldt dat de 
ouders verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van de SVP van het 
gezin. In het geval van scheiding 
kunnen beide ouders de SVP voor 
het kind vervullen.

Hoe gaat de SVP in zijn werk?
Volgende week ontvangt ieder (ge-
zin van een) spelend lid een in-
schrijfformulier. Met dit inschrijf-
formulier geef je jouw voorkeur op 
voor één of meer SVP-activiteiten. 

De ontvangen aanmeldingen wor-
den doorgezet naar de verantwoor-

delijke commissie waaronder de 
activiteit valt. De betreffende com-
missie plant, waar mogelijk, het 
(gezins)lid in en bevestigt dit ook 
bij het (gezins)lid en/of diens bege-
leider of contactpersoon. Zodra de 
activiteit is uitgevoerd, stuurt de be-
treffende commissie de bevestiging 
hiervan naar de SVP-commissie. De 
SVP-commissie verwerkt deze be-
vestiging in haar administratie.

Hoe ziet de SVP commissie er uit?
De SVP-commissie wordt vorm ge-
geven door Lambert Bax in de rol 
van voorzitter/coördinator. Joris 
Flipse en Kaj Tijhuis zullen zich 
ontfermen over de administratie & 
IT en Dirk Wilken neemt de com-
municatie & procesbegeleiding op 
zich.

Is er ook vrijstelling voor de SVP?
Vrijwillige trainers, leiders, coa-
ches, commissie- en bestuursleden, 
door het bestuur aangestelde functi-
onarissen (die per seizoen aantoon-
baar meer dan 10 uur aan vrijwil-
ligerswerk verrichten) en ereleden 
genieten vrijstelling voor de SVP. 
Daarnaast geldt er een eenmalige 
vrijstelling voor het gezin van een 
lid dat een nieuwe sponsor aan-
brengt die voldoet aan het geldende 
sponsorbeleid binnen de vereniging 
en die daadwerkelijk sponsor wordt 
van de vereniging. Het gezin is en-
kel in het jaar waarin de sponsor 
wordt aangedragen vrijgesteld.

Is de SVP verplicht? 
We gaan er van uit dat iedereen zich 
actief wilt inzetten voor de vereni-

ging. De vereniging biedt leden wel 
de mogelijkheid om de SVP af te 
kopen. Het afkoopbedrag staat voor 
het seizoen 2020/2021 vastgesteld op 
€45,- per spelend gezinslid. Het af-
koopbedrag kan jaarlijks op de ALV 
worden gewijzigd.

Wat gebeurt er bij onvoldoende uit-
voering van de SVP? 
Het is de eigen verantwoordelijk-
heid van (het gezin van) het lid om 
uitvoering te geven aan de SVP. 
Wanneer een lid zich niet heeft aan-
gemeld voor de SVP of onvoldoen-
de uitvoering heeft gegeven aan de 
SVP gaat de vereniging er van uit 
de het lid de SVP heeft afgekocht. 
Het lid ontvangt een aankondiging 
dat het afkoopbedrag (€45,-) geïn-
casseerd zal worden door de vereni-
ging.

Tot slot
Wacht niet te lang met het opstu-
ren van het inschrijfformulier, want 
voor je het weet zijn jouw voor-
keursactiviteiten al helemaal inge-
vuld door anderen! Laat het ons in 
het inschrijfformulier ook weten als 
je vrijgesteld bent voor de SVP of de 
SVP wil afkopen. Heb je vragen of 
zou je graag meer informatie wil-
len over de SVP, twijfel dan niet om 
de jongens van de commissie op de 
vereniging of via svp@cobuboys.nl 
aan te spreken.

Op de foto´s hiernaast, van links 
naar rechts: Kaj Tijhuis, Joris Flipse 
en Dirk Wilken.
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