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Mededelingen bestuur
Doeltjes trainingen
Nu de trainingen weer zijn begonnen constateren we dat er na
sommige trainingen de doeltjes niet worden opgeruimd. Graag het
verzoek aan de trainers om die doeltjes na gebruik weer op de
daarvoor bestemde plaatsen te zetten.
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Contributie seizoen 2019/2020
De vakanties zijn weer afgelopen en de start van het nieuwe
voetbalseizoen nadert weer. Wij hebben in juli 2019 de nota’s voor
de contributie voor 2019/2020 gestuurd en hebben inmiddels 75%
van de contributie mogen ontvangen. Wel willen wij degene die de
contributie nog niet hebben overgemaakt, verzoeken dit alsnog met
enige voorrang te voldoen. Strikt genomen is de vervaldag 1
september 2019 en moeten wij aan het begin van het seizoen ook
onze verplichtingen aan de KNVB voldoen. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Introductie avond voor alle “jeugdleden”
Op donderdagavond 19 september 2019 om 19:30 uur zullen wij een
introductieavond houden voor alle jeugdleden, hun ouders en de
leiders en trainers van de jeugdteams. Wij adviseren met name de
nieuwe leden en hun ouders hierbij aanwezig te zijn. Ook voor alle
andere leden is het verstandig om komen zodat wij, het bestuur, een
aantal zaken binnen de vereniging kunnen uitleggen en de regels en
gebruiken kunnen toelichten. Uiteraard is er ook gelegenheid om
vragen te stellen over zaken die er bij u spelen.
Wij zien u graag op 19 september as.
Kunstgrasveld
Wij hebben eind vorig jaar ons nieuwe kunstgrasveld in gebruik
mogen nemen en eigenlijk is iedereen hier uitermate content mee.
Een van de regels die wij hebben ingesteld, is dat er absoluut geen
doelen(tjes) over het veld mogen worden gesleept. Deze moeten
worden getild.
Tot ons verdriet hebben wij inmiddels geconstateerd dat er op twee
plaatsen gleuven in het kunstgrasveld zitten, die niet meer kunnen
worden weggewerkt. De gleuven zijn veroorzaakt door het slepen
met doelen en hierom willen wij nogmaals benadrukken dat de
doelen(tjes) moeten worden getild. Verder het verzoek aan de leiders
en trainers van de teams om hierop toe te zien. Als wij dit met elkaar
doen, kunnen wij nog jarenlang onbezorgd van ons kunstgrasveld
gebruikmaken.
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Programma Cluzona 1
31 augustus Cluzona – Kloetinge (beker)
7 september Heer Arendskerke – Cluzona
15 september Cluzona – DOSKO (beker)
22 september Madeseboys – Cluzona
29 september Cluzona – Sarto

17.00 uur
(beker0 17.00 uur
17.00 uur
14.30 uur
14.30 uur

Nieuw kozijn entreegebouw
Tijdens de vakantieperiode hebben de vrijwilligers niet stil gezeten en werd er een nieuw en
groter kozijn geplaatst in het entree gebouwtje. De reden hiervoor was dat je aan de
binnenkant niet kon zien wie er een kaartje wilde kopen.
De Plexi glasplaat werd gesponsord door Schuerman Kunststofverwerking uit Wouw.

Activiteiten

Zondag 1 september Dauwtrappen rondom de Wouwse Toren
vertrek tussen 8.00 en 9.00 uur.
Voor meer informatie en inschrijven: www.dauwtrappenwouw.nl
Vrijdag 6 september Kaartavond 19.30 uur

Scheidsrechters gezocht!
We zijn op zoek naar
(jeugd)scheidsrechters voor het fluiten van
allerlei wedstrijden. Denk hierbij aan
oefenwedstrijden, bekerwedstrijden en
competitiewedstrijden voor de jeugd en
senioren.
Vind je het leuk om er voor te zorgen dat
onze teams sportief- en met veel plezier

hun wedstrijden kunnen spelen dan zijn
wij op zoek naar jou!
Wij bieden scheidsrechters de
mogelijkheid om via de K.N.V.B.
opleidingen en cursussen te volgen, denk
hierbij aan ”Pupillenscheidsrechters
opleiding” voor jongeren van 12 tot 19
jaar of de opleiding tot K.N.V.B.
”Verenigingsscheidsrechter” voor 14 jaar
en ouder.
Mocht je na het lezen van de tekst
hierboven interesse hebben in het fluiten
van wedstrijden stuur dan een email naar
Hidde Poppelaars,
hidde_8295@hotmail.com. Vergeet niet
om je gegevens mee te sturen.
Hij neemt dan contact op met jou.
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Rabo ClubSupport 2019 is gestart

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij
verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en
van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker.
Samen vieren we de winst
Als coöperatieve bank investeert de Rabobank elk jaar een deel van de winst in clubs en
verenigingen. Met Rabo ClubSupport. En het mooie is, de leden hebben er invloed op.
Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel
stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard.
Lid worden
Als lid van de Rabobank kun je van 27 september tot en met 6 oktober stemmen op
jouw favoriete vereniging Cluzona dus!
Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan nu jouw lidmaatschap aan, zodat je straks
jouw stem uit kunt brengen via deze link https://www.rabo-clubsupport.nl/zuidwestbrabant/lid-worden/

Ook in 2019 doet Cluzona weer mee aan de Grote Club Actie.
Vanaf 14 september a.s. verkopen onze leden de loten. Steun Cluzona en koop een lot!
Van de opbrengst worden trainingsmaterialen aangeschaft.

