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Zondag 1 april
Dinsdag 3 april
Zondag 8 april
Zondag 15 april
Zondag 22 april
Zondag 29 april

Sarto – Cluzona
Cluzona – VC Vlissingen 20.00 uur
Cluzona – Rijen
balsponsor Proxus
Madeseboys - Cluzona
VOAB – Cluzona
Cluzona – Zundert
balsponsor DGD

Rookbeleid
Diverse sportverenigingen nemen maatregelen om het roken op
sportparken te verbieden. Op dit moment willen wij het roken op ons
sportpark nog niet verbieden, maar wij staan wel voor een gezond
sportklimaat voor onze jeugd. Wellicht wilt u bij het opsteken van een
volgende sigaret hierbij stilstaan.
Graag rekenen wij op uw medewerking.

Zomeronderhoud velden
Eind april gaat het trainingsveld (veld 2) in groot onderhoud. Er kan
dan voor de trainingen geen gebruik meer worden gemaakt van dit
veld. Trainingen verschuiven naar veld 4.
Vanaf 1 juli zal veld 4 worden vervangen door een kunstgrasveld.
Verwachting is dat eind september de werkzaamheden gereed zijn.
Het veld zal ook worden voorzien van verlichting, waardoor de
trainingscapaciteit wordt vergroot.
LED verlichting op trainingsveld
De veldverlichting op veld 2 wordt binnenkort vervangen door LEDverlichting.
Hierdoor zal het veld beter worden verlicht en kunnen de kosten van
het stroomverbruik worden verlaagd.
Hoofdsponsoren
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De bijna 29.000 leden van Rabobank Zuidwest-Brabant kunnen tijdens de stemperiode, welke loopt
van 4 tot en met 16 april 2018, hun stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen in
hun regio die zij een warm hart toedragen. De leden van de bank bepalen dus hoe het beschikbare
bedrag van € 150.000,- onder de deelnemende verenigingen en stichtingen wordt verdeeld. Iedere
stem is geld waard! Geef ons jouw stem via www.rabobank.nl/zwb. Leden van de Rabobank
ontvangen voorafgaand aan de stemperiode een stemkaart.
Mocht je kennissen, familieleden of buren kennen die een stemkaart ontvangen en niet gebruiken
vraag dan aan hen of je hun stemkaart mag hebben om namens hen de stemmen uit te brengen.
Ieder lid krijgt vijf stemmen, die ze mogen verdelen over de deelnemende verenigingen en
stichtingen. Er mogen maximaal 2 stemmen worden uitgebracht op 1 club. Hoe meer stemmen, hoe
hoger de bijdrage! Stem dus op Cluzona!
De overige stemmen kunnen worden verdeeld over de overige deelnemende verenigingen uit Wouw,
w.o. Harmonie Oranje en Sint Nicolaasvereniging Wouw.
Activiteitenkalender
Datum

activiteit

Tijd

6 april

Rik en jokeravond

19.30 uur

28 april

Vrijwilligers-/ sponsoravond

20.00 uur

4 mei

Rik en jokeravond

19.30 uur

11 mei

Jeugdweekend

Vanaf 10.00 uur

12 mei

Jeugdweekend

Tot 12.00 uur

Fietstocht en BBQ

Start tussen 12.00-13.30 uur

1 juni

Rik en jokeravond

19.30 uur

2 juni

Jeugdtoernooi O7-O9-O11

09.00 tot 17.00 uur

8 juni

Ouders tegen de jeugd

18.30 tot 21.30 uur

9 juni

Koppel darttoernooi

13.00 uur

16 juni (o.v.b.)

Open seniorentoernooi

?????
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