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Mededelingen bestuur
Programma Cluzona 1
Zondag 4 maart
Zondag 11 maart
Zondag 18 maart
Zondag 25 maart
In dit nummer
1

Mededelingen bestuur

2

Belactie Vriendenloterij

2

Voetbalquiz

Zondag 1 april
Dinsdag 3 april

SCO – Cluzona
Cluzona – Beek Vooruit
balsponsor Lokaal Inkopen.nl
Unitas’30 – Cluzona
Cluzona – Kruisland
balsponsor Schildersbedrijf John Borghouts
Sarto – Cluzona
Cluzona – VC Vlissingen 20.00 uur

Cluzona in kwartfinale bekertoernooi
Cluzona heeft door een 2-1 overwinning op hoofdklasser IFC kunnen
stunten in de KNVB beker.
Hierdoor plaats Cluzona zich voor de kwartfinale. Tegenstander is
hoofdklasser Vlissingen. De wedstrijd wordt gespeeld in Wouw op
dinsdag 3 april. Aanvang 20.00 uur.
Kunstgrasveld
Met de gemeente Roosendaal zijn diverse gesprekken gevoerd om een
van de velden om te vormen in een kunstgrasveld. Met de gemeente is
overeengekomen dat veld 4 een kunstgrasveld wordt. In eerste
instantie bedoeld om te gebruiken als trainingsveld. Uiteraard kan en
zal dit veld ook worden gebruikt om op zaterdag en zondag de
competitiewedstrijden op te spelen. Bij slecht weer hoeven we dan
minder trainingen af te lassen, waardoor we minder teams teleur
hoeven te stellen.
Omdat de gemeente het veld inricht uitsluitend als trainingsveld zullen
we zelf voor de dugouts moeten zorgen om tijdens wedstrijden te
gebruiken.

Hoofdsponsoren
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Belactie Vriendenloterij groot succes.

Maandagavond 19 februari hebben Hidde Poppelaars, Nick Emmen, Guido Bakx, Toine, Miriam en
André Schoonen de leden van Cluzona telefonisch benaderd om mee te gaan doen met de
Vriendenloterij. Van de deelnameprijs (€ 13,50 per maand) gaat namelijk de helft naar Cluzona. Op
het eind van de avond stond de teller op 50 leden die zich hebben aangemeld.
Dit betekent een maandelijkse opbrengst voor Cluzona van € 337,50.
De opbrengst is bestemd voor de jeugdafdeling.
Eenmalig hebben we nog € 1.100 verdiend omdat we hebben mee gedaan aan de belactie en als
gevolg van het bereiken van de 50 deelnemers.
De bellers en de deelnemers hartstikke bedankt voor hun bijdrage.
Voetbalquiz

Vrijdagavond 16 maart om 19.30 uur wordt er weer een voetbalquiz georganiseerd in de kantine
bij Cluzona.
Wil jij met je team gekroond worden als dé grote voetbalkenners van Cluzona? Doe dan mee.
De organisatie is druk bezig met het samenstellen van de vragen die zullen gaan over nationaal en
internationaal voetbal, spelerskennis, maar ook vragen over regionaal voetbal én natuurlijk over
Cluzona. Vanzelfsprekend zijn er mooie prijzen te verdienen.
Plaats: kantine, aanvang 19.30 uur.

