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Mededelingen bestuur
Programma Cluzona 1
Zondag 7 april

Cluzona – Madeseboys Balsponsor
Jumbo Wouw
Zondag 14 april Unitas’30 - Cluzona
Zondag 21 april VOAB – Cluzona
Zondag 28 april Hoeven - Cluzona

In dit nummer
1

Mededelingen bestuur

2

Activiteitenkalender

2

Voetbal Voetbalschool

VOG & Gedragsregels
De afgelopen jaren zijn verschillende sportverenigingen met zeer vervelende
incidenten geconfronteerd. Om onze leden, met name de kinderen, zoveel
mogelijk te beschermen hebben wij ruim 2 jaar geleden besloten, dat alle
vrijwilligers van Cluzona een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag)
moeten aanvragen en bij ons moeten inleveren. Verder moet men onze
gedragsregels ondertekenen en hierna handelen, alvorens men binnen Cluzona
als vrijwilliger actief kan zijn.
Het zal duidelijk zijn dat sommige personen al als vrijwilliger werken en de
bovengenoemde zaken na enkele weken worden gerealiseerd.
Wij constateren thans echter dat een steeds groter aantal vrijwilligers,
waarschijnlijk niet bewust, de aanvraag niet indienen en/of de gedragsregels
niet wil ondertekenen.
Deze personen zijn diverse malen verzocht een en ander in orde te maken en
desalniettemin wordt dit niet gedaan.
Voor degene die het vorenstaande nog niet heeft gedaan, krijgen zij thans tot
1 mei 2019 de tijd, om dit te regelen. Indien dit dan nog steeds niet is
gebeurd, zullen wij de persoon in kwestie mededelen zijn werkzaamheden als
vrijwilliger direct te beëindigen.
Wij realiseren ons dat wij zonder vrijwilligers onze vereniging niet in stand
kunnen houden, maar als wij ter bescherming van onze leden, regels
uitvaardigen, moeten deze wel opgevolgd worden.
Onderhoud kunstgrasveld en subsidie
Sinds eind 2018 beschikt Cluzona over een kunstgrasveld waar wij heel
tevreden over zijn en waar dan ook al de nodige wedstrijden en trainingen zijn
afgewerkt. Onderhoud van een kunstgrasveld vereist echter wel ander
materiaal en andere apparatuur dan een grasveld. Hierom hebben wij een
aantal kleine investeringen moeten doen waardoor wij ook grote delen van dit
onderhoud in eigen beheer kunnen doen en ons de komende jaren dus een
hoop kosten zal besparen. Momenteel zijn wij ook nog druk bezig om een deel
van deze investeringen terug te krijgen middels een subsidie.
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Activiteiten
Kaartavond
Vrijdagavond 5 april a.s. kan weer worden gekaart in de kantine bij Cluzona. We beginnen om 19.30 uur.
Vrijwilligersavond
Door onvoorziene omstandigheden kan de geplande vrijwilligersavond op 13 april as. niet doorgaan. De avond
wordt nu voorzien aan het begin van seizoen 2019-2020.
Voor de invulling van deze avond is het bestuur op zoek naar suggesties. Heeft u een leuk (en betaalbaar) idee
om invulling te geven aan de vrijwilligersavond , waarmee ook een breed scala aan vrijwilligers geïnteresseerd
zal zijn om deze avond te bezoeken, geef dit dan door aan het bestuur of aan José van Steenpaal.
Wandeltocht Dauwtrappen Rondom de Wouwse Toren
Door de organisatie van het Wouwse Wielerweekend op 24 en 25 augustus 2019 zal de wandeltocht
Dauwtrappen Rondom de Wouwse Toren verplaatst worden naar zondag 1 september 2019, mits het
bekerprogramma van Cluzona 1 dit toelaat.
Overige activiteiten
Datum
activiteit

Tijd

5 april

Rik en jokeravond

19.30 uur

3 mei

Rik en jokeravond

19.30 uur

24 mei

Bedrijventoernooi 7x7

n.n.b.

31 mei

Jeugdweekend

Vanaf 10.00 uur

1 juni

Jeugdweekend

Tot 12.00 uur

7 juni

Ouders tegen de jeugd

18.30 tot 21.30 uur

8 juni

Jeugdtoernooi

n.n.b.

Fietstocht met BBQ

Vanaf 13.00 uur.

Koppel darttoernooi

13.00 uur

Rik en jokeravond

19.30 uur

n.n.b.

Open seniorentoernooi

?????

1 september

Wandeltocht Dauwtrappen
Rondom de Wouwse Toren

Vanaf 08.00 uur

9 juni (1
Pinksterdag)
10 juni (2e
Pinksterdag)
14 juni.
e

Meer informatie op de website van Cluzona en www.voetbalschoolwouw.nl

