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Steun Cobu Boys
Heeft u al loten gekocht voor de 
Grote Clubactie? De Grote 
Clubactie is weer van start gegaan. 
Ook dit jaar is het mogelijk om 
Cobu Boys te steunen door één of 
meerdere loten te kopen. 
Daarnaast maakt een koper kans 
op mooie prijzen!
Een lootje kost 3 euro per stuk. 
Daarvan gaat 80% naar onze club! 
Kijk hier voor meer informatie 
(https://lot.clubactie.nl/lot/
vv-cobu-boys/110033). Alvast 
bedankt voor jullie steun!

Bestuur na uitbreiding 
op volle sterkte

Tijdens de ledenvergadering van 
14 december (meer informatie 
hieronder) worden vier nieuwe 
bestuursleden benoemd, te weten 
Damion Dekkers (Voorzitter), 
Edgar Lebbink (Penningmeester), 
Yosri van Huissteden (Algemene 
Zaken) en Ronald Boluijt (Techni-
sche Zaken). 
Met Lenny van Valkenhoef 
(Secretaris) en Aaldert Hofman 
(Beleidszaken) bestaat het bestuur 
dan uit 6 personen.

Ledenvergadering  
op 14 december  
ook te volgen via 
videoverbinding

De eerstvolgende ledenvergade-
ring, die op maandag 14 december 
wordt gehouden, is zowel fysiek 
als via een videoverbinding te 
volgen. Dat heeft het bestuur 
laten weten. Als er vanwege de 
maatregelen tegen de versprei-
ding van het coronavirus toch voor 
een andere vorm of datum wordt 
gekozen, dan wordt dat gemeld 
via www.cobuboys.nl. Hou dus de 
site in de gaten.
De aanvang is zoals gebruikelijk 
20.00 uur en ook de plaats van 
handeling mag als bekend worden 
verondersteld (de kantine). De 
agenda vermeldt onder meer de 
jaarverslagen van de penning-
meester en de secretaris. Andere 
punten zijn de bestuursverkiezing 
(zie elders in deze kolom), het 
afscheid van Rein van der Laan (die 
onze club wegens een verhuizing 
gaat verlaten) en het kledingplan.

Mondkapje Cobu Boys
Er zijn speciale Cobu Boys-mond-
kapjes te koop voor 7,50 euro per 
stuk. Van elk verkocht item gaat 1 
euro richting de kas van de club. 
Meer info op www.cobuboys.nl      

Afscheid Rein 
van der Laan

Rein van der Laan verlaat 
Cobu Boys. Op maandag 14 
december neemt deze 
supervrijwilliger afscheid 
tijdens de algemene 
ledenvergadering.

www.cobuboys.nl

Vier nieuwe jeugddoeltjes voor 
Cobu Boys dankzij Club van 100
Op het kunstgrasveld staan sinds 
kort 4 mooie inklapbare jeugddoel-
tjes. Veilig bevestigd, eenvoudig te 
gebruiken. 

Voorafgaand aan de jeugdwedstrij-
den hoeven leiders, of ouders, of 
spelers, niet meer te sjouwen met de 
zware jeugddoeltjes. Bovendien is 
er geen kans meer dat de jeugddoel-
tjes per ongeluk omvallen en schade 
veroorzaken. Kortom, een geweldig 
mooie aanwinst! De Cobu Boys Club 
van 100 heeft deze jeugddoeltjes ge-
schonken aan de vereniging! Dat is 
iets waar we als vereniging bijzon-
der blij mee zijn!

STROOMVERSNELLING We waren 
het al langer van plan, maar in mei 
kwam alles in een stroomversnel-
ling. We kregen de kans om 4 in-
klapbare jeugddoeltjes te kopen van 
AFC Quick, die ze over had in ver-
band met de aanleg van een nieuw 
veld. De aankoop werd razendsnel 
gecoördineerd en binnen 24 uur wa-
ren wij de eigenaar. De eerste uitda-
ging lag in het transport van AFC 
Quick naar Sportpark Zielhorst. 

De doeltjes moesten gedemonteerd 
worden, en ze zijn zwaar. Met dank 
aan een 10-tal vrijwilligers slaagden 
we er in om de doeltjes op een war-
me zaterdagmiddag op Sportpark 
Zielhorst te krijgen.
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SOLIDE OPLOSSING De tweede uitda-
ging bleek veel groter. Hoe konden 
we de doeltjes goed stevig bevesti-
gen op ons kunstgrasveld? We heb-
ben diverse opties onderzocht, en 

uiteindelijk leek het het beste om 
voor een dure, maar zeer solide, op-
lossing te gaan. Gelukkig kwamen 
onze leden Dennis van Diermen en 
Piet Ouwerkerk met een veel goed-
koper alternatief. Maar dat alter-
natief betekende wel veel werk. Er 
moesten twee gaten geboord wor-
den per doel, en dat bleek een zware 
en tijdrovende klus te zijn. Daar-
om alle lof voor de vijf man die dat 
klusje geklaard hebben: Dennis van 
Diermen, Piet Ouwerkerk, Rein van 
der Laan, Ahsen Sezer, en Henk van 
de Kamp. Zij hebben elk ruim 20 
uur geïnvesteerd om dit voor elkaar 
te krijgen. Vanzelfsprekend hebben 
we hen een mooi presentje gegeven 
als kleine blijk van waardering voor 
dit onbetaalbare vrijwilligerswerk. 
Klasse!

SPONSOR BEDANKT Daarnaast wil-
len we in het bijzonder onze spon-
sor Eric Hijmering bedanken. Hij 
zorgde dat we op het kunstgrasveld 
de broodnodige stroomvoorziening 
hadden. Na afloop schonk hij de ka-

trollen aan Cobu Boys. Klasse, Eric!
Inmiddels zijn de jeugddoeltjes al in 
gebruik. 
Normaal gesproken organiseert de 
Cobu Boys Club van 100 een feeste-
lijk moment om zo’n geschenk aan 
de club te overhandigen. Maar u 
raadt het al, dat was in deze tijden 
helaas niet verstandig om te doen.

DUG-OUTS BIJ VELD 2 De Club van 
100 gaat door! In augustus hebben 
de leden van de Club van 100 geko-
zen voor een nieuw bestedingsdoel. 
Het volgende geschenk zal bestaan 
uit twee dug-outs bij veld 2, onder de 
voorwaarde dat alles netjes te reali-
seren is. De Club van 100 zal dat de 
komende maanden verder onder-
zoeken.

U ziet, de Club van 100 blijft wat ex-
tra’s doen voor Cobu Boys. Bent u al 
lid? Ook in de afgelopen maanden 
mochten we weer 6 nieuwe leden bij 
de Club van 100 inschrijven. Ook uw 
steun is zeer welkom.
Info: clubvan100@cobuboys.nl

 p Piet Ouwerkerk en Dennis van Diermen aan het werk.
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