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Programma Cluzona 1
Bekerprogramma:
Zondag 7 oktober
Cluzona – Uno Animo balsponsor
Bakkerij Croonen
Zondag 14 oktober Beek Vooruit - Cluzona
Zondag 21 oktober Cluzona - Hoeven
balsponsor
Toon Jochems
Zondag 28 oktober WSC – Cluzona
Volg het nieuws en wedstrijdverslagen van Cluzona-1 op twitter: via
twitteraccount "cluzona"
Contributiebetaling via ClubCollect
Er zijn nog steeds leden die niet inloggen voor de betaling van hun
contributie via ClubCollect. Via sms en e-mail worden verzoeken om te
betalen verstuurd. Echter als het mobiele nummer en e-mailadres niet juist
zijn komt dit niet aan. Dus graag het verzoek om bij wijziging van mobiele
nummer en e-mailadres dit door te geven aan de ledenadministratie via
ledenadministratie@cluzona.nl.
De lidmaatschapskaarten zijn in de loop van september verspreid via de
leiders. Dus als je nog geen lidmaatschapskaart hebt ontvangen vraag dit
dan even na bij je leider.
Samenstelling bestuur en belangrijkste taken
Jan Theuns – voorzitter en contactpersoon voor verzekeringen
Guido Bakx – secretaris en contactpersoon voor inkomende en uitgaande
post
Jeroen de Backer – penningmeester en contactpersoon voor de financiën
Toine Schoonen – contactpersoon voor de jeugd
Wen Traets – vrijwilligersbeleid, contactpersoon voor activiteiten en
Vertrouwenscommissie
André Schoonen – contactpersoon voor sponsorzaken
Wim van Steenpaal – contactpersoon voor accommodatie en materialen
Hidde Poppelaars – contactpersoon voor de seniorenteams
Kunstgrasveld

De voorbereidingen voor het nieuw aan te leggen kunstgrasveld zijn
begonnen. Als alles volgens planning verloopt kan dit kunstgrasveld eind
oktober in gebruik worden genomen.
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INTRODUCTIE WALKING FOOTBALL

Bij een aantal verenigingen is Walking Football al geïntroduceerd. Ook bij Cluzona willen
we 60+ers in de gelegenheid stellen om nog actief bezig te zijn. Daarnaast zijn ook de
sociale contacten belangrijk. Een uur lang fanatiek voetballen en vervolgens ontspanning
onder het genot van een bakje koffie. De start is gepland in januari 2019, na gereed
komen van het kunstgrasveld.
Walking Football is niet alleen bedoeld voor leden van Cluzona maar is voor iedere 60plusser toegankelijk. De trainingen worden op maandagochtend verzorgd door een
professionele trainer van Sportservice Noord-Brabant.
Heb je interesse meld je dan alvast aan via walkingfootball@cluzona.nl

Grote Clubactie

Ook in 2018 doet Cluzona weer mee aan de Grote Club Actie. Vanaf 15 september a.s.
verkopen onze leden de loten. Steun Cluzona en koop een lot!
Voor teams en bedrijven bestaat de mogelijkheid om een Superlot te kopen. Hiervoor betaal je
€ 150 en ontvang je 50 loten. Voor meer informatie kun je terecht bij Jeroen de Backer,
penningmeester@cluzona.nl
Van de opbrengst worden trainingsmaterialen aangeschaft.
Op onze website staat meer informatie voor de ouders en de verkopers.

Kaartavonden

Op de volgende vrijdagavonden is het kaarten (rikken en jokeren) bij Cluzona.
Start is om 19.30 uur.

5 oktober, 2 november, 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.

