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Hij was al even in functie,
maar maandag ging
Damion Dekkers (damion.
dekkers@cobuboys.nl)
officieel van start als
voorzitter van onze vereniging.

Cobu Boys staat er
financieel goed voor
Ondanks de coronacrisis heeft
Cobu Boys financieel gezien een
uitstekend seizoen achter de rug.
Dat werd maandagavond duidelijk
tijdens de algemene ledenvergadering, die door een select
gezelschap in de kantine werd
bijgewoond. Dankzij de wondere
wereld der techniek konden
tientallen andere belangstellenden de bijeenkomst vanuit huis
volgen.
Penningmeester Edgar Lebbink
schetste een positief beeld van de

financiële situatie waarin de club
zich momenteel bevindt. ,,Omdat
het seizoen door corona al in
maart stopte, bleven onze
inkomsten op alle fronten achter.
De kantine-omzet was bijvoorbeeld éénderde lager dan begroot.
Daar stonden lagere kosten en een
aantal subsidies tegenover,
waardoor we toch uitkomen op
een positief resultaat. Dat stemt
ons verheugd. Premier Rutte zegt
altijd ´Was je handen stuk´, maar
ik zou zeggen: Klap je handen stuk
voor al die vrijwilligers die eraan
hebben bijgedragen dat we er nu
zo goed voorstaan.´´
Edgar noemde in dat kader
bijvoorbeeld de mensen van het
kledingplan (dat na vier seizoenen
werd afgesloten met een positief
financieel resultaat) en de leden
die zich hebben ontfermd over het
duurzaamheidsproject bij Cobu
Boys, dat onder meer de aanleg
van zonnepanelen en nieuwe
led-veldverlichting tot gevolg had.
Paul van Arnhem, Jos van den
Heuvel en voormalig penningmeester Johan van der Sluis
werden hierbij met name
genoemd als kartrekkers.

Winterstop
De winterstop is met ingang van
20 december 2020, tot en met 3
januari 2021. Op maandag 4
januari beginnen de reguliere
trainingen weer, voor zover de
Corona-maatregelen dat toestaan

In welk tenue spelen we volgend seizoen?
Spelers van Cobu Boys voetballen
vanaf het seizoen 2021-´22 in een
gloednieuw tenue. Dat werd
maandagavond duidelijk tijdens de
ledenvergadering. Het huidige
kledingplan, dat door de coronacrisis
met een jaar werd verlengd, wordt
komende zomer afgesloten. Daarna
is het tijd voor een nieuwe termijn.
,,We zijn druk in gesprek met
leverancier SD Sportswear, waarmee
we een mooie deal denken te
kunnen sluiten´´, vertelde Erik van

den Tweel. ,,We zullen komende
zomer een flinke groep vrijwilligers
nodig hebben om ons te helpen bij
het passen en uitdelen van de
kleding. Ook op het gebied van de
administratie kunnen we nog wel
wat assistentie gebruiken.´´
Alle leden krijgen medio 2021 de
gelegenheid om hun stem via een
digitale link uit te brengen op één
van de drie nieuwe tenues, die
hiernaast en -boven staan afgebeeld.

Gloednieuw bestuur wil
Cobu Boys sterker en
toekomstbestendig maken
Onze club beschikt sinds maandag
weer over een compleet bestuur.
Damion Dekkers (die al bestuurslid
algemene zaken was) is de nieuwe
voorzitter. Hij wordt terzijde gestaan door penningmeester Edgar
Lebbink (terug van weggeweest),
CB4-speler Yosri van Huissteden
(algemene zaken) en CB6-speler
Ronald Boluijt (technische zaken).
Aaldert Hofman en Lenny van Valkenhoef (secretaris) maakten al
deel uit van het bestuur. ,,Voor het
eerst in jaren hebben we weer een
compleet bestuur´´, aldus Damion.
,,Omdat iedereen een eigen portefeuille heeft, kunnen we de taken
goed verdelen en worden we de komende tijd ook zichtbaar op plekken
waar we dat tot voor kort niet waren.
Ons doel is om Cobu Boys sterker
te maken, toekomstbestendig ook.
Spreek ons aan als er iets speelt of
als je iets wilt doen voor deze mooie
club. Geef jezelf op als vrijwilliger.
We hebben iedereen nodig.´´

pp Ronald Boluijt

pp Yosri van Huissteden.

