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Mededelingen bestuur
Programma Cluzona 1
9 februari
Beek Vooruit – Cluzona
16 februari
Clzuona – FC Tilburg
23 februari
CARNAVAL
1 maart
Bekerprogramma
In dit nummer
1

Mededelingen bestuur

2.

Activiteiten

Sponsoravond
De voorbereidingen van de sponsoravond 27 maart a.s. zijn in
volle gang. Het beloofd weer een mooie avond te worden voor onze
sponsors.
Dit jaar is deze avond op ons eigen mooie sportpark de Doelen.
Door de uitbreiding van de sponsorcommissie is er ook een duidelijke
groei van onze sponsorinkomsten ontstaan.
Marcel van der Sloot gaat voor derde jaar als trainer van
Cluzona
Marcel van der Sloot is ook volgend seizoen hoofdtrainer van
Cluzona.
Vier jaar als speler en nu twee jaar als coach is de oud-speler van
onder andere TOP Oss, RBC Roosendaal en FC Dordrecht te vinden
bij Cluzona. Daar komt dus een derde jaar bij. ,,De club is van
mening dat het met Van der Sloot de juiste trainer heeft om de juiste
stappen te zetten in de ontwikkeling van de club", aldus het bestuur
van de Wouwse tweedeklasser, die trots is dat het zijn trainer kan
behouden ‘ondanks de sportieve ambities van van der Sloot in zijn
trainerscarrière'. ,,Hij ziet in de spelersgroep nog voldoende
mogelijkheden om gezamenlijk stappen te maken.”
Naast het nieuws dat Van der Sloot aanblijft als coach, is ook bekend
dat Anton Verweij lid wordt van de technische staf. De voormalig
trainer van NVS, SPS en HSC'28 is per direct assistent-trainer van
Van der Sloot.

Activiteiten
Datum

activiteit

Tijd

Organisatie in
handen van

2020
7 februari Rik en jokeravond

19.30 uur

kantine

Vanaf 20.00 uur

Kantine / Clu 1

19.30 uur

kantine

20.00 uur

Sponsorcommissie

3 april Rik en jokeravond

19.30 uur

kantine

8 mei Rik en jokeravond

19.30 uur

kantine

22 mei Jeugdweekend

Vanaf 10.00 uur

jeugdcommissie

23 mei Jeugdweekend

Tot 12.00 uur

jeugdcommissie

19.30 uur

kantine

20 februari Carnavalsbal
23 februari AutobusRally
6 maart Rik en jokeravond
27 maart Sponsoravond

5 juni Rik en jokeravond
6 juni Jeugdtoernooi
12 juni Ouders tegen de jeugd
?? Koppel darttoernooi

jeugdcommissie
18.30 tot 21.30 uur

jeugdcommissie

13.00 uur

kantine

?? Open seniorentoernooi

seniorencommissie

11 juli Jeugddag + wedstrijd Clu 1

seniorencommissie

