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Mededelingen bestuur
Programma Cluzona 1
Zondag 2 december Cluzona – VOAB
Zondag 9 december Cluzona – Unitas’30
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Kunstgrasveld
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Vriendenloterij

balsponsor Krinkels BV
balsponsor Bouwbedrijf
Eddy Peeters
Zondag 16 december Madeseboys – Cluzona
Winterstop tot en met 13 januari.
Volg het nieuws en wedstrijdverslagen van Cluzona-1 op twitter: via
twitteraccount "cluzona"
Walking football
Nu het kunstgrasveld gereed is willen we voor 60 jarigen en ouder het
walking football opstarten. Bedoeling is om in de loop van januari 2019 te
starten.
Aanmelden kan via walkingfootball@cluzona.nl
We zijn hiervoor nog in overleg met een professionele trainer om de
trainingen te verzorgen. Om de kosten het eerste jaar laag te houden
hebben we hiervoor een subsidie bij de gemeente Roosendaal aangevraagd.
De toekenning laat nog even op zich wachten. Voornemen is dat we een
eenmalige bijdrage vragen van € 25 in de kosten van de test door een
fysiotherapeut en daarnaast per training een eigen bijdrage van € 3. Na
afloop van de training ontvang je een gratis kopje koffie of thee.
Activiteiten
Datum
Zondag 2 december
Vrijdag 14 december
23 december
28 december
29 december
29 december
Zondag 6 januari
Zaterdag 12 januari

Activiteit
Sinterklaas – O7 t/m O9
Kerstbingo
Kerstbrunch vrijwilligers
Zaalvoetbaltoernooi - jeugd
Zaalvoetbaltoernooi - jeugd
Zaalvoetbaltoernooi - senioren
Wandeltocht
Nieuwjaarsreceptie
Opening kunstgrasveld

tijd

9.00 –
9.00 –
18.30 –
Start va.
Vanaf

10.00 uur
19.30 uur
11.00 uur
18.00 uur
17.45 uur
22.30 uur
13.00 uur
15.00 uur
n.n.b.

Kaartavonden
Op de volgende vrijdagavonden is het kaarten (rikken en jokeren) bij
Cluzona.
7 december, 4 januari, 1 februari, 8 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni.
Van de in totaal 10 behaalde resultaten tellen de beste 7.
We beginnen om 19.30 uur.
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Opening kunstgrasveld

Het kunstgrasveld is inmiddels gereed. Een aantal kleine zaken moet nog worden afgewerkt.
Op zaterdag 12 januari 2019 wordt het veld feestelijk in gebruik genomen.
Op die dag wordt een aantal activiteiten georganiseerd.
Doe mee met de Vriendenloterij
Waarom
de
VriendenLoterij?
Het
organiseren van diverse activiteiten, het
laagdrempelig houden om lid te worden van
onze voetbalvereniging door de contributie
niet te hoog te laten worden, onze
doelstellingen om op prestatief- maar ook
niet prestatief niveau hoog te scoren, om
een goede sociale en maatschappelijke
partner te zijn en niet in de minste plaats
onze leden met plezier en goede materialen
hun geliefde spelletje te laten spelen tijdens
trainingen en wedstrijden kost veel geld.
Geld wat op diverse manieren opgehaald
moet worden zoals o.a. contributie,
sponsoren, kantine opbrengsten en diverse
loterijen. Eén van die loterijen is de
vriendenloterij waarvan we sinds enige
jaren
partner
zijn.

Partner zijn van de VriendenLoterij betekent
dat maandelijks de helft van de kostprijs
van een lot direct naar onze clubkas gaat,
hoe meer leden namens Cluzona deelnemen
aan de vriendenloterij hoe hoger de
opbrengst is. Een groot deel van de andere
helft gaat naar een 50-tal goede doelen
zoals o.a. KWK kankerfonds, Fonds
gehandicaptensport en Jantje Beton. Doe
mee met de Vriendenloterij en geef aan dat
je namens Cluzona deelneemt.
Het is de moeite waard want:
•De helft van jouw lotprijs gaat direct naar
onze clubkas.
•Als deelnemer van de VriendenLoterij
maak je maandelijks kans op fantastische
prijzen die kunnen oplopen tot € 100.000,-.
Voor deelnemen ga naar:
https://www.vriendenloterij.nl/meespelen.htm

