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Uno Animo – Cluzona
Cluzona – Beek Vooruit balsponsor Lokaal Inkopen.nl

De competitie nadert het einde en ons eerste elftal moet nog vier wedstrijden
spelen. Zij zijn nog volop in de race voor het kampioenschap.
Ten opzichte van onze concurrenten, Unitas, Madese Boys en Kruisland,
hebben wij enkele verliespunten meer, maar deze clubs spelen allemaal nog
tegen elkaar. Wij hebben relatief gezien het makkelijkste programma en spelen
van de vier wedstrijden er nog drie thuis.
Het betreft op 5 mei Cluzona-Rijen, op 12 mei Cluzona-Jeka, 19 mei Uni
Animo-Cluzona en de laatste wedstrijd op 26 mei Cluzona-Beek Vooruit.
Gelet op de goede prestaties en de spannende wedstijden vragen wij u om
onze jongens bij de thuiswedstijden te komen aanmoedigen. Wellicht geeft dit
net het extra zetje om de titel te pakken. Tot ziens op sportpark de Doelen.

Ben je onlangs verhuisd/is je e-mailadres of telefoonnummer gewijzigd?
Geef je nieuwe gegevens door aan: ledenadministratie@cluzona.nl
Afmelden nieuwe seizoen
Mocht je besluiten om eind dit seizoen te stoppen als lid van Cluzona geef dit
dan vóór 1 juli a.s. door. Bij afmelding na deze datum brengen we je € 25
aan administratiekosten (kosten KNVB e.d.) in rekening.
Lotenverkoop
Voor de verkoop van loten en het innen van entreegeld tijdens de
thuiswedstrijden van Cluzona 1, is het bestuur op zoek naar enkele
enthousiaste vrijwilligers die het huidige team kunnen versterken.
Met een team van 4 mensen betekent dit dat u gemiddeld 1 zondag per
maand , een uurtje tijd (13.45 – 14.45) hoeft te besteden.
De inkomsten uit de verloting en entree zijn belangrijk voor onze vereniging.
Vrijwilligers kunnen zich melden bij Guido Bakx of Wen Traets.

Hoofdsponsoren
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Privacy Wetgeving
Deze maand is het alweer een jaar geleden dat de nieuwe wet op de privacy, AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) in ging.
Hoewel er op dit moment niet veel publiciteit meer is rondom dit onderwerp, is het zeker nog actueel, ook bij
Cluzona.
Inmiddels hebben we alle inschrijf- en aanmeldformulieren AVG-Proof gemaakt en hebben alle commissieleden
een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Hierin verklaren zij dat zij voor alle persoonsgegevens die zij via Cluzona hebben, geheimhouding in acht
nemen. Overigens geldt deze geheimhouding voor iedereen die gebruik maakt van persoonsgegevens, denk
hierbij bijvoorbeeld aan leiders en trainers.
Ook blijven we aandacht vragen voor het gebruik van facebook, ga ook hier heel zorgvuldig om met
persoonsgegevens , waaronder ook foto’s vallen.
Zomeronderhoud velden
Het trainingsveld 2 is inmiddels door de aannemer in groot onderhoud genomen.
De overige velden (1, 3 en de trainingshoeken) volgen begin juni.
In verband met het maaien van de velden wordt vriendelijk doch dringend verzocht om de doeltjes na afloop
van de training en wedstrijden op te ruimen.
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering vindt eind dit seizoen plaats op 19 juli a.s.
Indienen verzoek vergoeding contributie Stichting Paul
Als men aan de voorwaarden voldoet kan bij de Stichting Paul een verzoek om een vergoeding van de
contributie worden ingediend.
Voor de voorwaarden zie http://stichtingpaul.nl

Halve finales Ajax Champions League op groot scherm bij Cluzona
Tijdens de wedstrijden tegen Tottenham Hotspur dinsdagavond 1 mei en woensdagavond 8 mei hangt er een
groot scherm in de kantine bij Cluzona.
Voorafgaand aan de return wedstrijd op woensdag 8 mei organiseert de Cluzona kantine in samenwerking
met keurslager Machielse een BBQ.
Kosten €15,BBQ aanvang 18:00
Wedstrijd aanvang 21:00
Opgeven kan tot en met 5 mei 2019 :
Aan de bar van de kantine (gelijk betalen)
Hidde Poppelaars (0646934483)
David Schutten (0629622606)
Betaling dient ontvangen te zijn uiterlijk 5 mei 2019!
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Activiteiten
Kaartavond
Vrijdagavond 3 mei a.s. kan weer worden gekaart in de kantine bij Cluzona. We beginnen om 19.30 uur.
Darttoernooi
In de kantine liggen inschrijfformulieren om deel te nemen aan het koppel darttoernooi op 10 juni.
Inschrijven kan ook via johnenjosevansteenpaal@gmail.com
De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Sinterklaasvereniging Wouw.

Overige activiteiten
Datum
activiteit

Tijd

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

Ouders tegen de jeugd

18.30 tot 21.30 uur

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

7 juni
9 juni (1
Pinksterdag)
10 juni (2e
Pinksterdag)
14 juni.
e
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Meer informatie op de website van Cluzona en www.voetbalschoolwouw.nl

