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BADMINTON:
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Afdeling Zaalvoetbal:
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  Afgelastingen  tel:020-6005361
VOLLEYBAL:
Secretaris: Astrid Kooren
email: secr.volleybal@svcto70.nl

ACCOMMODATIES:
Sportpark De Hoop:
Biesbosch 39, tel.: 6005728
1115 HE  Duivendrecht

Dorpshuis Duivendrecht:
Dorpsplein 60 tel.: 6906156
1115 CX  Duivendrecht

Sporthal Bindelwijk
Kon.Julianalaan 16  tel.: 4963538
1191 CD  Ouderkerk a/d Amstel

DIGITAAL
. www.svCTO70.nl
. redactie.clubblad@svCTO70.nl

.  voor toezending nieuwsbrief:
       nieuwsbrief@svcto70.nl

CTO ’70 VERENIGINGSNIEUWS
 Jaargang: 45 Nummer: 07
 Duivendrecht, 4 november 2014

 De afgelopen weken zijn de jaarvergaderingen van onze afdelingen badminton,
voetbal en volleybal gehouden. Wat ons nu op vergadergebied nog te wachten
staat is de Algemene Ledenvergadering. Oorspronkelijk zou deze op
maandagavond 24 november plaatsvinden, zo vermeldden wij ook in het CTO
Nieuws van 2 weken geleden.  Het blijkt nu dat onze voorzitter Cees Lakerveld
jr. op die datum wegens werkzaamheden in het buitenland verblijft en om die
reden is de Algemene Jaarvergadering verplaatst naar

Maandagavond 08 december.
Aanvang 20.30 uur in de CTO kantine. De agenda van deze vergadering zullen
wij binnenkort in het CTO Nieuws publiceren.
- - - - - - - - - -
De kaarten kunnen weer geschud worden. Aanstaande vrijdag 7
NOVEMBER  zijn onze klaverjassers van harte welkom in de
CTO kantine. Aanvang 20.15 uur precies. Entree 3 euro per
persoon en uiteraard weer mooie prijzen. Wij rekenen op minimaal
6 tafels!
- - - - - - - - - -
Het is een drukte van belang op de maandagochtend. Carl zorgt dat
de kantinevloer en weer picobello bij ligt, Ewald is met een bezem
in de kleedkamers aan de gang, Wout doet een technisch klusje en
Marjo checkt of er nog voldoende voorraad Extran is. En dan
hebben we het nog maar over 4 medewerkers van onze
maandagochtend ploeg. Tja, er wordt hard gewerkt in ons
clubgebouw op de eerste werkdag van de week. Maar dat moet ook
wel. Want zo’n beetje de hele week wordt onze accommodatie
intensief gebruikt door de sporters. Geen dag dat er niet gedoucht
wordt, geen dag dat er niet getraind of gevoetbald wordt en geen
dag dat de kantine niet gebruikt wordt.  En dat vraagt natuurlijk om
onderhoud. In en rondom ons clubgebouw. Gelukkig mogen wij
ons rijk prijzen met het elftal dat op de maandagochtend bij CTO
aan het werk is. En wie zijn al die vrijwilligers dan wel? Hier
komen de namen:  Ger Bosman, Marjo en Peter Griffejoen, Jan
Gerbracht, Ewald Davids, Harrie Verstegen, Carl Simon, Wout
Duits, Theo Beukeboom, Hans Kool en Carla van Wees. Zo nu en
dan is Johnny de Ridder ook van de partij en tijdens de gezellige
koffiepauze schuiven geregeld Han Runneboom en Jan Rutgers
even aan om de laatste verenigingsroddels mee te pikken. CTO is
uiteraard heel blij met deze 50 plussers en 60 plussers, zij zorgen
er voor dat op de maandagmiddagen ons clubgebouw er weer spic
en span bij ligt en wij wensen dit team natuurlijk succes met al hun
werkzaamheden.

Het 38ste Huisman SNERTOERNOOI.
Zie voor aanmeldingsformulier afd. Senioren volleybal,
                            pagina’s 13 t/m 15.
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AFDELING VOETBAL SENIOREN
Secretaris: Cees Houweling   Rijksstraatweg 201, 1115 AR Duivendrecht, tel.6953305, email:voetbalcto70@hotmail.com
G Coördinator:Remco Fens, tel.06-15153158, email: gvoetbal@svcto70.nl
Redactie:      Idaline Andriessen,Rijksstraatweg 201, 1115 AR Duivendrecht,  tel.6953305

VAN DE BESTUURSTAFEL…..
Maandag 27 oktober jl. was er de jaarvergadering voetbal. Er waren (slechts) 24 mensen aanwezig van de
ruim 250 leden die onze afdeling telt. Veertien van de aanwezigen allen lid van de afdeling voetbal maar dan
als bestuurslid of medewerker, twee ouders van jeugdleden en één actief voetballend lid die alle drie ook als
medewerker benoemd kunnen worden. Vertegenwoordigers van hoofdbestuur, kantinecommissie, afd.
volleybal en een belangstellende maakte het totaal van 24.
De agenda is vlot afgewerkt. De jaarstukken en begroting, contributieverhoging voor 2015-2016 zijn
vastgesteld, de nieuwe kascontrolecommissie benoemd en ook met het voetbalbeleidsplan 2014-2019 kon
men akkoord gaan.
Uiteraard is het bestuur zeer erkentelijk voor dit in hun gestelde vertrouwen, maar gezien alles wat soms in
de wandelgangen of aan de bar ter sprake komt, hadden wij een groter opkomst van leden en ouders
verwacht. Hun afwezigheid stelde dus enigszins teleur.

Tijdens de vergadering is Ger Meijer afgetreden als voorzitter van de afd. Voetbal. Aan het slot van de
vergadering hebben wij hem bedankt met bloemen en een cadeaubon voor zijn inzet vanaf 2001 als
bestuurslid en later voorzitter van CTO ’70 Voetbal.
Eerder is Ger al benoemd tot ere-lid van CTO ’70 (zie www.svcto70.nl/home/historie). Langs deze weg
wensen wij hem samen met vrouw Jeanne en het gezin nog vele mooie en gezonde jaren en we hopen hem
nog regelmatig op het sportcomplex te mogen begroeten.
Het voetbalbestuur bestaat nu nog uit vijf personen en functioneert voorlopig- ondanks diverse pogingen om
een waardige opvolger te vinden-  zonder voorzitter. Dat is geen goede situatie.
Wij zijn dan ook heel blij met de belangstelling die twee ouders van jeugdleden, Jeffery Verzijden en
Michael Boerop, voor assistentie van- en/of een eventuele bestuursfunctie kenbaar hebben gemaakt. Zij
oriënteren zich de komende tijd binnen het Voetbalbestuur.

BESTUURSDIENSTEN VERGADERINGEN
  9 nov. Dennis Hortensius 13 nov. Voetbalbestuur
16 nov. Jan Houweling
23 nov. Roy Rond

* * * * *

WEDSTRIJDPROGRAMMA:
Datum     wed.nr. wedstrijd veld tijd scheidsr.
Veteranen  klasse C 45 + leider: J. Rutgers tel. 020 – 6926591
08-11 92965 RKAVIC Ve 1 - CTO ’70 Ve 1 nnb 14.30 nnb
15/11 beker-inhaal CTO ´70 Ve 1 is VRIJ
22-11 105218 CTO ’70 Ve 1 - Geuzen M’meer  V3 2e 14.00 R.Witziers
G team ,  1e klasse B , leider: B.vd. Velde tel. 06-20879388
08-11 113189 CTO ´70 G1 - VVJ G1 1e 12.30 R. Fens
15-11 beker-inhaal CTO ´70 G1 is VRIJ
22-11 113172 Soest SO G1 - CTO ’70 G1 nnb 10.45 G. Heijnen
1e elftal  zaterdag 4e klasse D leider:
08-11 30307 CTO ‘70 1 - Fortius 1 1e 14.30 nnb
15-11 beker-inhaal CTO ´70 1 is VRIJ
22-11 29515 OFC 1 - CTO ’70 1 1e 14.30 S. Schram
2e elftal  zaterdag res. 4e klasse 08 leider:
08-11 109580 Ankaraspor 2 - CTO ‘70 2 nnb 14.30 nnb
15-11 beker-inhaal CTO ´70 2 is VRIJ
22-11 59932 CTO ’70 2 - DDVA 2 1e 14.00 zelf
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1e elftal  zondag 4e klasse F : leider: Cees Houweling tel. 020 - 6953305
09-11 38033 CTO ‘70 1 - Buitenveldert 1 1e 14.00 E. Schansl
16-11 beker-inhaal CTO ´70 1 - NNB
23-11 40130 Ouderkerk 1 - CTO ’70 1 1e 14.00 E.deKruyff
zondag res. 4e klasse 08: leider: K. Lakerveld tel. 06 – 29440284
09-11 119128 CTO ‘70 2 - de Meer 3 1e 11.30 nnb
16-11 11536 Overamstel 3 - CTO ’70 2 nnb 11.30 nnb
23-11 119926 WVHEDW 2 - CTO ’70 2 nnb 13.15 nnb
 elftal zondag res.4e klasse 09: leider:M. Meents, tel. 06-11318719
09-11 119137 CTO ’70 3 - RAP 2 2e 11.30 R.Witziers
16-11 11085 CTO ´70 3 - AFC 6 2e 11.30 R. Witziers
23-11 118642 de Meer 4 - CTO ’70 4 nnb 12.30 nnb

TERREINLIGGING:
Ankaraspor sportp. Middenmeer, Radioweg 92, A’dam, tel. 020 – 4650156
de Meer sportp. Direburg, Drie Burgpad 3, A’dam tel. 020 - 6947472
OFC Twiskeweg 6, Oostzaan, tel. 075 - 6841668
Ouderkerk Weth.Koolhaasweg 4,Ouderker, tel. 020 - 4963502
Overamstel sportp. Middenmeer, Radioweg 65, A’dam, tel. 020-6925754
Soest SO Bosstraat 137, 3766 AE Soest, 035 601 0110
RKAVIC sportp. Escapade, Escapade 5, A’veen. tle. 020 – 4961737
WV-HEDW sp[ortp. Middenmeer, Radioweg 1, A’dam, tel. 020 - 6926188

* * * * *
AFGELASTINGEN
Wanneer er door slecht weer sprake van kan zijn dat er niet gevoetbald kan worden, dan dienen de leiders
contact te zoeken met de clubs , gewoon even bellen dan! Voor vragen over afgelastingen kunt u niet naar de
kantine bellen.
Wilt u weten of er bij CTO ’70 gevoetbald kan worden dan belt u op speeldagen vanaf 8.30 uur het speciale
telefoonnummer: 020-600 53 61. Berichtgeving via teletekst (alleen bij algehele afkeuring) pag. 603.
District West I geldt voor alle elftallen/teams:
categorie A: senioren 1 zaterdag en zondag
categorie B: alle overige seniorenelftallen en teams (3e, G-voetbal, veteranen) B en C junioren en alle
pupillen.

* * * * *

WIST U  DAT…
* de wedstrijdbal voor 9 november voor de thuiswedstrijd tegen Buitenveldert beschikbaar is gesteld

door: een ANONIEME Supporster
* wij haar daar weer heel hartelijk voor bedanken….
* er nog steeds kaarten beschikbaar zijn voor het Black en White feest op 22 november as., lees de

aankondig elders in dit clubblad……..
* het nog steeds mogelijk is om voor een van de  overige thuiswedstrijden  de wedstrijdbal te

sponsoren…….
* niet allen voor de zondag 1 maar ook voor een van de overige senioren- of

jeugdelftallen…..
* wij hopen dat er supporters of belangstellenden zijn die dmv het beschikbaar

stellen van een wedstrijdbal onze vereniging willen (blijven) steunen……
* u voor meer informatie contact op kan nemen met Cees Houweling, tel.695 33 05 …..
* ook uw oud papier  van harte welkom is in de containers die bij ons clubgebouw staan….
* wedstrijdverslagen, mededelingen inzake lief en leed tot zondagmiddag 16.00 uur welkom zijn

op het adres van de redactie, secretaris.voetbal@svcto70.nl …

----------  ----------
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AFDELING  ZAALVOETBAL
Wedstr.secr.  Carla Balvert         Goedewerf 53                  1357 AP Almere                  tel. 06-18210522
en redactie:    e-mail: zaalvoetbal@svcto70.nl

ZAALDIENSTEN
Elk thuisspelend/eerstgenoemd team dient bij thuiswedstrijden een secretaris achter de wedstrijdtafel te laten
plaatsnemen voor het verloop van de wedstrijd (o.a. scoreverloop/bedienen tijdklok). Deze persoon
dient lid te zijn van de KNVB en dient op het wedstrijdformulier bij “secretaris/tijdwaarnemer”
vermeld te worden, inclusief zijn/haar relatienummer van de KNVB!
Indien er geen secretaris van het eerstgenoemde team aanwezig is en deze niet op het
wedstrijdformulier vermeld wordt, zal de KNVB per wedstrijd administratiekosten in rekening
brengen plus een fikse boete voor niet verrichte “zaaldienst”. Deze kosten zullen dan ten laste komen aan het
desbetreffende team.

INSTUREN WEDSTRIJDVERSLAGEN
Wedstrijdverslagen kunnen verzonden worden naar het bovenstaande e-mailadres. Deze zullen dan na ontvangst in de
eerstvolgende editie van het digitale clubblad geplaatst worden (www.svCTO70.nl)

WEDSTRIJDPROGRAMMA
Denk om het vóór de wedstrijd (zelf) invullen van het wedstrijdformulier (ook handtekening aanvoerder)!!!
Controleer na afloop altijd de ingevulde uitslag op het wedstrijdformulier en denk om paraaf aanvoerder!

Vergeet niet de doorslag van het wedstrijdformulier mee te nemen (en te bewaren!)!!!

©Deze wedstrijden staan ten tijde van verschijnen van dit clubblad nog “in concept”.

***1e team (team Koot) – 7e klasse 09***
Maandag 10-11-2014: CTO ’70 1 – RKAVIC 17 ** 20.00 **
Goudsmithal/Amstelveen **

wedstr.nr.: 138202 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!
©Maandag 17-11-2014: Plein83 16 – CTO ’70 1 ** 21.00 ** Caland Sportcentrum-veld 2 **
wedstr.nr.: 114038 ** scheidsrechter: tegenstander
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***2e team (team Smid) – 7e klasse 09***
Maandag 03-11-2014: CTO ’70 2 – ASV Arsenal 11 ** 22.10 ** Sporth.Zuid-veld 2 **
wedstr.nr.: 15081 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!
Maandag 10-11-2014: VVA/Spartaan 4 – CTO ’70 2 ** 20.55 ** Goudsmithal/Amstelveen **
wedstr.nr.: 20961 ** scheidsrechter: P. Landwehr Johann
©Maandag 17-11-2014: CTO ’70 2 – RAV 1 ** 22.00 ** Bijlmer Sportcentrum **
wedstr.nr.: 15082 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***3e team (team Koch) – 6e klasse 15***
Woensdag 05-11-2014: ASV Arsenal 8 – CTO ’70 3 ** 21.50 **
Goudsmithal/Amstelveen **
wedstr.nr.: 134357 ** scheidsrechter: tegenstander
Woensdag 12-11-2014: CTO ’70 3 – APGS 3 ** 21.00 ** Bijlmer Sportcentrum **
wedstr.nr.: 52290 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!
©Woensdag 19-11-2014: AORC/Lebo Vastgoed 14 – CTO ’70 3 ** 21.00 ** Ookmeerhal **
wedstr.nr.: 52291 ** scheidsrechter: tegenstander

©Deze wedstrijden staan ten tijde van verschijnen van dit clubblad nog “in concept”.

----------  ---------
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AFDELING VOETBAL JEUGD
Paul Cramer, Voorzitter 06-21143945 Voorzitter.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Helen Mulder, Secretaris Secretaris.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Jur Duursma, Alg. Jeugdcoördinator 06-37321367 alg.coordinator.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Roy Rond, Coördinator B junioren 06-24940748 Coordinatorb.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Frank Cramer, Coördinator C junioren 06-22148012 Coordinatorc.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Charl Oostheim, Coördinator D pupillen 06-21865111 Coordinatord.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Charl Oostheim, Coördinator E pupillen 06-21865111 Coordinatore.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Fano Antonia, Coördinator F pupillen en mini’s 06-14401719 Coordinatorf.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Remco Fens, Algemeen bestuurslid, G coördinator 06-15153158 gvoetbal@svcto70.nl
Redactie clubblad jeugdvoetbal Voorzitter.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Info over afgelastingen bij thuiswedstrijden en trainingen op maandag en woensdag zie “AFGELASTINGEN”

VERGADERINGEN JEUGDBESTUUR
Woensdag 5 november Bestuurskamer 19:00 uur
Woensdag 3 december Bestuurskamer 19:00

BESTUURDER VAN DIENST
8 november Charl Oostheim
15 november Remco Fens

UIT DE JEUGDBESTUURSKAMER
Vorige week maandag was de jaarvergadering van onze afdeling. Net als voorgaande edities was de
belangstelling van (ouders van) leden nihil. Dit is jammer, want op deze avond kan men meepraten over het
wel en wee van de voetbalafdeling van sv CTO ’70 We kunnen het natuurlijk ook anders interpreteren, Men
komt niet omdat het goed gaat. En als het goed gaat is er niets te vragen of op/aan te merken aan het beleid.
Toch hopen we u op de volgende jaarvergadering te zien.
De najaarscompetitie loopt ten einde. Met nog 6 speeldagen (incl. 2 inhaal/beker rondes) is de kerstvakantie
in zicht. We eindigen de najaarstraining dan ook in week 51.
Aandachtspunt ballen. De scheidsrechters constateren regelmatig dat de aanwezige ballen bij
thuiswedstrijden NIET de juiste hardheid hebben. Een E/F bal (met rode vlakken) moet zijn opgepompt tot
gemiddeld 0,7 bar en een D bal ook tot gemiddeld 0,7 bar. Wanneer men thuis speelt is er altijd mogelijkheid
tot het oppompen van de ballen. Wanneer het materiaalhok op slot is, kunt u bij de bestuurder van dienst de
sleutel even halen om uw ballen op te pompen. Gemiddeld moet om de twee / drie weken de ballen weer een
beetje lucht hebben. Wanneer deze sneller leegloopt, kan het zijn dat er een korreltje in het ventieltje zit
waardoor deze niet goed afsluit. Even opnieuw oppompen helpt meestal omdat de korrel dan wordt
weggeblazen. Indien men een bal heeft die tijdens het oppompen al leegloopt of tijdens de wedstrijd, meen
even contact op met uw coördinator. Let daarnaast ook op de ballen tijdens de wedstrijd. Het komt nog
regelmatig voor, dat er wisselspelers of niet-spelertjes met de wedstrijdballen aan het spelen zijn op de
stenen of met de bal tegen het hek aan het schoppen zijn. Dit bevordert de slijtage van de ballen aanzienlijk
en kost de vereniging handenvol geld bij het vervangen.
We eindigen nogmaals met de lijfspreuk van coach “pa” Meeuwse

SAMEN IS NIET ALLEEN
Namens het Jeugdbestuur, Paul Cramer (jeugdvoorzitter)

GROTE CLUB ACTIE
De enveloppen met loten zijn uitgedeeld aan de spelers en langzaam druppelen de enveloppen met
geld binnen. U kunt de enveloppen op woensdagmiddag inleveren bij Jur Duursma of op
zaterdag in de bestuurskamer. We hebben het als afdeling niet slecht gedaan, hulde aan alle
verkopers.
VERJAARDAGEN
2-nov Hamza en Mohammed Bouharrar, 4-nov Issa Alhassan,
8-nov Boris Nienkemper en Matthew Lang, 9-nov Jaheem Uiterloo en
Samuel Buitenkant, 10-nov Jeen Soellaart, 13-nov Zaid Bouharrar,
17-nov Zakaria Bouharrar
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ZIEKENBOEG:
Beterschap aan Jack Havern (D2), die tijdens de wedstrijd van de D2 tegen Waterwijk zijn
sleutelbeen heeft gebroken.

EVENEMENTENKALENDER SEIZOEN 2014 - 2015
Wanneer Wat Wie
17 januari Zaalspeldag (Borchland) D, E en F pupillen

VERSLAG
Teamverslag sv CTO ’70 D2- Waterwijk D5
De wedstrijd van onze oranje/witte leeuwen begon om 09.30 uur op sportpark "de Hoop". De
spelers uit Almere waren zich al goed aan het voorbereiden op het veld van sv CTO ’70.
De aftrap begon 5.min later vanwege de absentie van de scheidsrechter die eigenlijk deze wedstrijd
had moeten leiden, maar gelukkig was er een oplossing voor gevonden. Onze boys gingen goed van
start. Ze begonnen te jagen en hadden wat mogelijkheden om bij het doel van de Waterwijkers te
komen. Daarna waren de Waterwijkers plotseling wat gedreven in hun positiespel, ze hadden een
lange spits die goed uit voeten kan met de bal en onze verdedigers hadden best moeite met deze
speler. Maar gelukkig hebben wij ook een spits met de naam Jack en wat hij moet doen of zijn taak
is, is scoren en dat deed hij ook in de 1e helft. De oranje/witte leeuwen scoorden, 1-0 op het
scorebord. Het was een gelijk opgaande wedstrijd, over en weer werden kansen gecreëerd aan
beiden kanten Totdat onze verdedigers vergeten waren om de spits van Waterwijk af te stoppen en
tikte hij zo de hoek in die van de goalie van onze boys, 1-1! Dus het wordt nog spannend de tweede
helft. Na de rustpauze kwamen de Waterwijkers uit Almere goed uit de startblokken, ze dreven
onze linie steeds verder naar achteren en creëerden veel doelpogingen.
Totdat er uit een hoekschop een rare bal met een curve in het doel van Brian belandde, 1-2, domme
pech! De kop er bovenop en de schouders eronder en doorgaan zo riep de coach van onze boys naar
hun toe...maar sv CTO ’70 liet het ook niet bij zitten en  we creëerden kansen en gaven druk op de
tegenstander totdat Jack onze spits bij een botsing met de tegenstander viel en  hij geblesseerd
raakte. Waterwijk staat er om bekend om gevaarlijke spelers van de tegenstander uit te schakelen.
Net toen de bal al weg was kreeg Jack een body van achteren en viel ongelukkig.
Jack had last van zijn schouder en nek later bleek dat hij zijn sleutelbeen heeft gebroken. Dus ook
weer een domper voor onze oranje/witte leeuwen. Het hele concept moest de coach/trainer
omgooien, Illyashoe die normaliter middenvelder is, moet nu fungeren als diepe spits. Toch werd er
weer niet goed verdedigd en kwam Waterwijk tot scoren, 1-3 helaas maar waar ....maar onze boys
lieten zich niet kennen en koste wat het kost probeerden ze nog een doelpunt  te scoren en druk te
zetten op de verdediging van Waterwijk. Souifane werd onderuit gehaald buiten de rand van de
16.m. Hij zelf nam ook de vrije trap en ja hoor zijn schot kwam rechts bovenin het doel,2-3 staat op
de scorebord met nog maar 6 a 7 min te spelen. Onze leeuwen kwamen los en hadden kans na kans
om nog een doelpunt te scoren...maar helaas daar was de fluitsignaal einde wedstrijd. 2-3 verloren
met een smetje op deze wedstrijd dat jack geblesseerd uitviel en zeker 6 tot 8 weken uit de roulatie
is...maar onze jongens hebben gestreden als leeuwen! Applaus voor jezelf Brian, Thijs, Boris,
Sikko, Nathaniel, Jazzely, Illlyashoe, Soufiane, Yoesef, Rosario, Ashish, Damon, Bodhi en Jack
Ed (trainer/coach) & Frans(leider).

AFGELASTINGEN
Wanneer er door slecht weer sprake van kan zijn dat er niet gevoetbald kan worden, dan dienen de leiders contact te
zoeken met de clubs, gewoon even bellen dan!
Voor vragen over afgelastingen kunt u NIET naar de kantine bellen!
Wilt u weten of er bij CTO ’70 gevoetbald en of getraint kan worden dan belt u op speel en trainingsdagen vanaf 8.30
uur het speciale telefoonnummer: 020-600 53 61.
Berichtgeving via teletekst (alleen bij algehele afkeuring) pag. 603:
District West I geldt voor alle elftallen/teams:
categorie A: senioren 1 zaterdag en zondag
categorie B: alle overige seniorenelftallen en teams (G-voetbal, veteranen) C junioren en alle pupillen
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WEDSTRIJDEN VOOR DE ZATERDAGJEUGD
D1 – 1e klasse 06 – Leider:  dhr: F. Antonia tel: 06-14401719, mevr. M. van Rooij tel: 06-12643027
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-11 09:15 Bies 10:30 AS’80 D2 – CTO’70 D1 71469
15-11 n.n.b.

D2 – 3e klasse 13 – Leider: dhr: F. Musson tel: 06-44557032
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-11 08:45 CTO 09:30 CTO’70 D2 – sv Ouderkerk D4 97592
15-11 n.n.b.

D3 – 4e klasse 14 – Leider: dhr. P. Eliazer tel: 06-22402394, dhr: P. Runhaar tel: 06-24802041
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-11 09:15 Bies 10:30 Sv Ouderkerk D6 – CTO’70 D3 71727
15-11 08:45 CTO 09:30 CTO’70 D3 – HBOK D2 145047

D4 – 5e klasse 15 – Leider: dhr: P. IJgel tel: 06-10018335, dhr: R. IJgel tel: 06-25247369
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-11 07:45 Bies 09:00 WV-HEDW D5 – CTO’70 D4 71729
15-11 n.n.b.

E1 – 1e klasse 05 – Leider: mevr. V. Drielinger tel: 06-22600177
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-11 10:15 CTO 11:00 CTO’70 E1 – Voorland E2 98337
15-11 10:30 tot 12:45 Kantinmedienst: Isaac Amucha, Tim Fris
15-11 07:45 Bies 09:00 Zuidoost United E2 – CTO’70 E1 92976
E2 – 2e klasse 09 – Leider: dhr: J. Groenenberg tel: 06-52589189
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-11 08:45 CTO 09:30 CTO’70 E2 – sv Ouderkerk E2 111044
15-11 n.n.b.

E3 – 4e klasse 13 –Leider: dhr: P. Greijmans tel: 06-24132688
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-11 08:15 Bies 09:30 De Dijk E3 – CTO’70 E3 93263
15-11 n.n.b.

E4 – 5e klasse 16 –Leider: dhr: Raap tel: 06-36087820
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
01-11 07:45 Bies 09:00 Almere fc E9 – CTO’70 E4 93271
08-11 08:45 CTO 09:30 CTO’70 E4 – IJburg E7 73294

E5 – 5e klasse 14 – Leider: mevr: Thakoer tel: 06-14777993
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-11 09:00 Bies 10:15 AMVJ E2 – CTO’70 E5 93273
15-11 n.n.b

E6 – 6e klasse 14 – Leider mevr. J. de Maa tel: 06-41470381
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-11 10:00 Bies 11:15 IJburg E10 – CTO’70 E6 93283 Slecht parkeren
15-11 n.n.b.

E7 – 6e klasse 15 – Leider: dhr: Zebeda tel: 06-27448938/06-59658077, dhr Purmer tel: 06-45002235
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-11 10:00 Bies 11:15 AFC E13 – CTO’70 E7 93287
15-11 08:45 CTO 09:30 CTO’70 E7 – de Meer E5 85473

F1 – 3e klasse 13 – Leider: dhr B. Scholten tel: 06-51538246, dhr Kollen tel: 06-21922912
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-11 10:15 CTO 11:00 CTO’70 F1 – Abcoude F4 56331
15-11 n.n.b.
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F2- 4e klasse 09 – Leider: dhr Blok tel: 06-38922222, dhr Spaan tel: 06-21958682/06-24688209
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-11 08:45 CTO 09:30 CTO’70 F2 – Tos-Actief F1 88735
15-11 08:45 tot 10:45 Kantinedienst: Kiran Blok, Jesse Nobbe
15-11 n.n.b.
F3 – 5e klasse 10 – Leider: dhr vd Maat tel: 06-51091649
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-11 07:45 Bies 09:00 Geuzen-Middenmeer F5 – CTO’70 F3 93306
15-11 n.n.b.

F4 – 6e klasse 13 – Leider: dhr Bloemhof tel: 06-10327557
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-11 07:45 Bies 09:00 Diemen F7 – CTO’70 F4 93311
15-11 n.n.b.

F5 – 6e klasse 13 – Leider: dhr J. Verzijden tel 06-18462456
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-11 10:15 CTO 11:00 CTO’70 F5 – Abcouce F8 137500
15-11

WEDSTRIJDEN VOOR DE ZONDAGJEUGD
B1 – 2e klasse 08 – Leider: dhr R. Rond (GZFX458) tel: 06-24940748, dhr M. vd Horst tel: 06-52626255
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
09-11 11:00 Bies 12:15 Diemen B2 – CTO’70 B1 130317
16-11 n.n.b.

C1 – 2e kl. 01 - Leider: dhr R. Cengioglu tel: 020-4020973 (MGMW41Y)
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
09-11 08:15 Bies 09:30 De Meer C1 – CTO’70 C1 131422
16-11 n.n.b.

C2 – 3e klasse 06 – leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
09-11 09:45 Bies 11:00 AS’80 C9 – CTO’70 C2 131984
16-11 n.n.b.

C3 – 3e klasse 08 –  Leider: dhr F. Cramer tel: 06-22148012
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
09-11 13:15 CTO 14:00 CTO’70 C3 – Abcoude C6 131945
09-11 13:30 tot 15:45A Kantinedienst: Emiliano Verginia
16-11

ADRESSEN CLUBS
AFC Sportpark Goed Genoeg, de Boelelaan, Amsterdam 020-6445575
Almere fc. Sportpark "de Marken", Hofmark, Almere 036-5403030
AMVJ Sportpark "Het Loopveld", Kalfjeslaan, Amsterdam 06-11090364
AS'80 Sportpark "Klein Brandtpark", Eilandendreef, Almere 036-5331335
De Dijk Sportpark Schellingwoude, Schellingwouderdijk 220, Amsterdam 020-4904560
Diemen sv Sportpark "De Diemen", Sportlaan 13, Diemen 020-6992048
GeuzenMiddenmeer Sportpark Voorland, Voorlandpad 6, Amsterdam afkeur. 020-

4681882
020-6927617

IJburg Dick Hilleniuspad 2, Amsterdam – voor afgelastingen zie www.afcijburg.com -
afgelastingen

Meer, de sv Sportpark Drieburg, Kruislaan bij Weesperzijde 1, Amsterdam 020-6947472
WV-HEDW Sportpark Middenmeer, Radioweg bij Kruislaan, Amsterdam 020-6926188
Zuidoost United Bijlmer Sportpark, Karspeldreef 505, Amsterdam 06-23208312

----------  ----------
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AFDELING HANDBAL
Wedstr.secr. : Riet Simon …………….. email: c.simon3@chello.nl
Redactie : …………….. ……………… …………………… ………….

KDO-CTO    6-26

Verbaast over deze uitslag.......?
Welnee, onze dames hebben wel; heel goed gespeeld ,in aanmerking genomen dat
er slechts een wisselspeelster tot hun beschikking stond en de tegenstander wel heel jong was.
Echter ,dat mocht de pret niet drukken bij CTO
Vanaf het begin gingen onze dames al als een trein maar de tegenstander wist toch zo af en toe een
doelpuntje te maken.
Helaas kon Cynthia niet spelen door een hernia maar ....wij hebben nog een keepster die zowaar de
draad geweldig wist op te pakken. Jolanda Scholman  wist van geen wijken  en op slechts 6 tegen
doelpunten mag zij trots zijn op haar werk (en wij ook).
De KDO dames waren niet echt slecht maar kwamen in de eerste helft tot 6 doelpunten terwijl CTO
toen al op 12 stond.
Na de rust gingen de CTO dames wel erg goed draaien. Heel mooie aanvallen met prachtige
doelpunten.
Het uitrusten op het wisselbankje werd echter een probleem want doordat Lorraine last kreeg van
een onwillige en pijnlijke nekspier konden onze dames nauwelijks en later helemaal niet meer
wisselen en even op adem komen.
Dat op adem komen werd gedaan door even niet mee in de aanval te gaan maar ook met slechts 5
dames  werden er prachtige doelpunten gemaakt. Hellen-Debbie-Brenda-Chantal en zelfs Natascha
zorgden voor een overvloed aan doelpunten waar hele mooie bij waren.
Volgende week dus in de Ookmeerhal tegen Westsite . Succes dames.

Vergeet geen kaarten te kopen á € 5,00 voor ons feestje Black en White met
Mike in de CTO70 kantine op 22 November!

----------  ----------
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AFDELING VOLLEYBAL SENIOREN
Voorzitter:             Gert-Jan Baerents                   email: voorzitter.volleybal@svcto70.nl         tel: 06-20 943 200
Penningmeester:           Cynthia Lawalata     email:  clawalata@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris:         “               “                                  “                        “
Secretaris:                    Astrid Kooren- van der Vuurst   email: secretaris.volleybal@svcto70.nl          tel: 06-44 164 027
Algemeen/ondersteunend lid: Johan Ootjers                  email: johan@sleuteldrangerservice.nl
Redactie:                      Astrid Kooren - van der Vuurst  email: astrid.kooren@upcmail.nl

ALV - 20 oktober 2014
Op 20 oktober jl. hadden wij weer onze jaarlijkse ALV. Zoals gebruikelijk werd het jaarverslag, het
financiële verslag en de begroting voor het komend seizoen toegelicht. Niet alle leden waren
aanwezig, maar er was absoluut sprake van een hoge opkomst.
Tijdens de vergadering namen Astrid Kooren - van der Vuurst en Cynthia Lawalata afscheid als
bestuurslid, hun plekken worden ingenomen door Yvette Huisman (per direct) en Nic Steur (per 1
januari a.s.). Ook via deze weg wil het bestuur Astrid en Cynthia bedanken voor hun inzet in de
afgelopen jaren.
Een totaal ander agendapunt was hoe gaan wij het veertigste seizoen van CTO’70 Volleybal vieren.
Waar het bestuur eerder al bij elkaar had gezeten en wat ideeën had opgeschreven, kwamen ook
tijdens de ALV vanuit de leden nog meer ideeën. Uitvoering van deze ideeën kost natuurlijk tijd en
geld. Het bestuur is dan ook op zoek naar mensen die zich hiervoor willen inzetten en natuurlijk
naar financiële middelen om alles te realiseren. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij onze
secretaris via sercretaris.volleybal@svcto70.nl. Ook ideeën waar wij als vereniging financiële
middelen vandaan kunnen halen kunnen naar dit adres gemaild worden.
Tijdens de ALV is ook kort aangegeven hoe het bestuur ondersteund zal worden door diverse
mensen. Er liggen een paar uitdagingen op tafel: een technisch beleidsplan, een arbitrageplan en een
PR plan. Vooral met dat laatste willen wij kijken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat er weer meer
leden bij komen. Speerpunten: CMV, jong volwassenen en recreanten. Ook hier kan het bestuur nog
wel iets ondersteuning gebruiken.

38ste Huisman Snerttoernooi
Het Dorpshuis is gesloopt, de sportzaal gerenoveerd en we gaan natuurlijk gewoon het
Snerttoernooi doen! Een grote uitdaging, maar de Snertcie. is volop bezig met de voorbereidingen
om op 23 en 24 januari a.s. het toernooi te houden. Hoe zorgen we voor een goed toernooi, waar
komt het feest en waar komt de snert. Allemaal vragen waarop de commissie een goed antwoord
probeert te vinden om deze reünie van Duivendrechters en oud-Duivendrechters te laten slagen.
Elders in dit clubblad vind je het inschrijfformulier en de spelregels voor het 38ste Huisman
Snerttoernooi. Inschrijven kan tot 1 december a.s.

Competitie
De senioren spelen de komende maand de laatste wedstrijden van de najaarscompetitie. Gezien de
stand in de poule en de komende tegenstanders, kunnen er mooie wedstrijden (en misschien wel
resultaten) verwacht worden. Supporters zijn altijd welkom!

Betaling nieuwe shirts
Anderhalve week geleden zijn de nieuwe shirts geleverd. Helaas heeft nog niet iedereen de kosten
voor het shirt betaald. Wij willen de leden die het shirt nog niet hebben betaald verzoeken om dit
z.s.m. te doen. Het verschuldigde bedrag (aspiranten/senioren: € 23,85; CMV: € 17,95) kan worden
overgemaakt op de bankrekening van CTO’70 Volleybal NL87RABO 0351823018 t.n.v. ‘shirt +
naam van het lid’.
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Wedstrijdschema seniorenteams

04-11-2014 19.00 uur CTO’70 DS 1 Arena DS 1 Verheijhal
12-11-2014 19.00 uur Brandweer DS CTO’70 DS 2 Verheijhal
12-11-2014 21.00 uur Arena DS 1 CTO’70 DS 1 Verheijhal
12-11-2014 21.00 uur Arena HS 2 CTO’70 HS 1 Verheijhal
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Aanmeldingsformulier
38ste Huisman Snerttoernooi
23-24 januari 2015

Naam  team:

Naam contactpersoon: Telefoon:

E-mailadres:

 Voornaam Achternaam Geb.datum M/V (*1) Wedstrijdspeler
(*2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Naam scheidsrechter: E-mailadres:

*1 Aangeven m/v; minimaal 2 vrouwen in het team (zie ook spelregels)
*2 Aangeven of speler wedstrijdspeler is; maximaal 2 wedstrijdspelers per team (zie ook spelregels)

Tijdens het 38ste Snerttoernooi gelden de spelregels “Snerttoernooi 2015”. Deze spelregels zijn te
downloaden vanaf de website www.svcto70.nl en worden tevens verspreid onder de contactpersonen van de
ingeschreven teams. Deze personen zijn verantwoordelijk voor verspreiding van de spelregels onder de
teamleden.

Door het insturen van dit formulier, alsmede het voldoen van het inschrijfgeld, gaat het team akkoord met de
spelregels “Snerttoernooi 2015”.

De aanmelding is alleen geldig indien het inschrijfgeld voor 1 december 2014 is overgemaakt en het
aanmeldingsformulier is ingeleverd bij CTO ’70, p/a G.J Baerents, Michaelplein 80, 1115 CM
Duivendrecht, of via de mail voorzitter.volleybal@svcto70.nl. Het inschrijfgeld van € 55,00 per team, dient
te worden overgemaakt op rekeningnummer NL87RABO 0351823018, t.n.v. CTO’70 volleybal,
o.v.v.“Snerttoernooi 2015” met de teamnaam.

De volgorde van binnenkomst van inschrijfformulieren en betalingen is bepalend voor deelname aan het
Snerttoernooi. Hoe eerder men zich aanmeldt, des te zeker is men van een plek in het toernooi. Vol = Vol !
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Spelregels

38ste Huisman Snerttoernooi

23-24 januari 2015

TEAMSAMENSTELLING
Elk aan het Huisman Snerttoernooi deelnemend team bestaat uit maximaal 8 spelers.
De minimum leeftijd voor de spelers bedraagt 16 jaar.

Elk team heeft minimaal 2 dames. Deze dames “draaien” mee in het systeem tijdens de wedstrijden.
Tijdens het spel staat er altijd minimaal 1 dame in het veld.

Elk team mag maximaal 2 spelers die actief zijn als volleybal wedstrijdspeler (ongeacht de
vereniging waar zij spelen). Deze regel geldt niet voor de teams van CTO’70 Volleybal. De leden
van CTO’70 Volleybal worden over de verschillende teams verdeeld, waardoor spelers van
verschillende niveaus (wedstrijdspelers en recreanten) in één team komen te staan.

SCHEIDSRECHTERS
Ieder team is verplicht een scheidsrechter te leveren (naam opgeven op het inschrijfformulier) voor
de hun toegewezen wedstrijden. Deze wedstrijden staan vermeld op het wedstrijdschema, die we op
verschillende plekken zullen ophangen. De scheidsrechter wordt geacht scherp en onpartijdig te
zijn.

Voor aanvang van de wedstrijd controleert de scheidsrechter conform het wedstrijdbriefje, de teams
en de plaats van de teams, tribune cq zaalzijde. Na afloop van de wedstrijd wordt de uitslag op het
wedstrijdbriefje vermeld en ingeleverd bij de wedstrijdtafel.

SPELREGELS TIJDENS HET HUISMAN-SNERTTOERNOOI
Gespeeld wordt volgens de algemene NeVoBo-spelregels met het Ralley Point systeem, die inhoud
dat er met elke fout een punt gescoord wordt. Met de volgende uitzonderingen:
• Er wordt geserveerd van achter de achterlijn, echter lijncontact of 1 voet in het veld is

toegestaan.
• Er mag NIET bovenhands worden geserveerd.
• Er mag NIET worden gesmasht, er is ALLEEN sprake van smashen indien er tevens

gesprongen wordt.
Een “smash” met 2 voeten aan de grond is dus wel toegestaan.

• Het dunken of drukken van de bal is NIET toegestaan.
• Gedurende het spel mag het net NIET door spelers worden aangeraakt.
• De bal mag NIET met een lichaamsdeel beneden de knie worden gespeeld.
• Gedurende het spel mag de middenlijn NIET en/of het veld van de tegenstander worden

aangeraakt.
• De wedstrijden beginnen op het aangegeven tijdstip. Als na 1 minuut na het belsignaal een team

niet speelklaar is, krijgt de tegenstander 3 punten. Als na 5 minuten een team niet speelklaar is,
is de wedstrijd door hen verloren met 20-0.

• De wedstrijden zijn DIRECT afgelopen na het centrale belsignaal, dus de rally, die op dat
moment aan de gang is, telt NIET meer mee.

• Opzettelijk ophouden van het spel, onsportief gedrag, kan worden bestraft met wissel van
opslag en dus een punt voor de tegenpartij. Diskwalificatie behoort daarbij tevens tot een
(uiterste) mogelijkheid.

• Het winnende team levert een teller voor de direct daarop volgende wedstrijd!
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TEN SLOTTE…
Het Huisman Snerttoernooi is een toernooi voor recreanten en tevens bedoeld om mensen die
normaal niet volleyballen in aanraking te brengen met deze sport. Het belangrijkste is de
gezelligheid, maar ook dat er sportief wordt gespeeld.

De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels, de scheidsrechter is verantwoordelijk voor
het naleven hiervan. Het kan mogelijk zijn dat een scheidsrechter soms niet goed kan zien of een bal
in of uit is. De scheidsrechter bepaalt.

Mocht u onverhoopt, voorafgaand aan of tijdens het toernooi, een incompleet team hebben, dan
verzoeken wij u dit te melden bij de wedstrijdleiding. In overleg zal dan gezocht worden naar een
oplossing zodat gewoon mee kunt blijven doen aan het toernooi.

De toernooicommissie verzoekt de deelnemers van de teams GEEN alcoholische dranken te
nuttigen zolang er nog gespeeld moet worden, dit in verband met het VOORKOMEN van blessures.

----------  ----------
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AFDELING VOLLEYBAL JEUGD
Jeugdvolleybal:
- voor cmv (tot 12jr): Marc Bruchner                        email: marc-ina@hetnet.nl                      tel: 06-17 889 112
- voor aspiranten:       Kirsten Houweling                      email: aspiranten.volleybal@svcto70.nl
-  redactie:                  Astrid Kooren- van der Vuurst    email: astrid.kooren@upcmail.nl             tel: 06-44 164 027

ALV - 20 oktober 2014
Op 20 oktober jl. hadden wij weer onze jaarlijkse ALV. Zoals gebruikelijk werd het jaarverslag, het
financiële verslag en de begroting voor het komend seizoen toegelicht. Niet alle leden waren
aanwezig, maar er was absoluut sprake van een hoge opkomst.

 Tijdens de vergadering namen Astrid Kooren - van der Vuurst en Cynthia Lawalata afscheid als
bestuurslid, hun plekken worden ingenomen door Yvette Huisman (per direct) en Nic Steur (per 1
januari a.s.). Ook via deze weg wil het bestuur Astrid en Cynthia bedanken voor hun inzet in de
afgelopen jaren.

Een totaal ander agendapunt was hoe gaan wij het veertigste seizoen van CTO’70 Volleybal vieren.
Waar het bestuur eerder al bij elkaar had gezeten en wat ideeën had opgeschreven, kwamen ook
tijdens de ALV vanuit de leden nog meer ideeën. Uitvoering van deze ideeën kost natuurlijk tijd en
geld. Het bestuur is dan ook op zoek naar mensen die zich hiervoor willen inzetten en natuurlijk
naar financiële middelen om alles te realiseren. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij onze
secretaris via sercretaris.volleybal@svcto70.nl. Ook ideeën waar wij als vereniging financiële
middelen vandaan kunnen halen kunnen naar dit adres gemaild worden.

Tijdens de ALV is ook kort aangegeven hoe het bestuur ondersteund zal worden door diverse
mensen. Er liggen een paar uitdagingen op tafel: een technisch beleidsplan, een arbitrageplan en een
PR plan. Vooral met dat laatste willen wij kijken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat er weer meer
leden bij komen. Speerpunten: CMV, jong volwassenen en recreanten. Ook hier kan het bestuur nog
wel iets ondersteuning gebruiken.

Extra training CMV/ASP
Afgelopen week zijn wij - op verzoek van ouders - gestart met extra trainingen voor de CMV’ers en
de Aspiranten. Helaas waren er bij deze eerste extra training maar 5 CMV’ers en 3 Aspiranten. De
kosten voor de extra trainingen voor de rest van het seizoen bedragen € 75,00 per lid (extra training
vorig seizoen was 11x voor €25,00/€30,00). De bedoeling is om in ieder geval tot eind mei de extra
trainingen te houden. De tijden zijn als volgt: woensdagmiddag, CMV 15.15 tot 16.15 uur en ASP
16.15 tot 17.15 uur. Heb je je nog niet aangemeld? Stuur even een mail naar
voorzitter.volleybal@svcto70.nl.

Betaling nieuwe shirts
Anderhalve week geleden zijn de nieuwe shirts geleverd. Helaas heeft nog niet iedereen de kosten
voor het shirt betaald. Wij willen de leden die het shirt nog niet hebben betaald verzoeken om dit
z.s.m. te doen. Het verschuldigde bedrag (aspiranten/senioren: € 23,85; CMV: € 17,95) kan worden
overgemaakt op de bankrekening van CTO’70 Volleybal NL87RABO 0351823018 t.n.v. ‘shirt +
naam van het lid’.

Speeldata CMV teams
De wedstrijden voor de CMV-spelers  in de najaarscompetitie zullen weer plaatsvinden in de Wethouder
Verheijhal.
Noteer de volgende zaterdagen in je agenda:   8, 22 en 29 november en 13 december.

---------  ----------
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AFDELING BADMINTON
- Secretaris:  R. de Sain               e-mail: secretaris.badminton@svcto70.nl
- Redactie:   John Gigengack     e-mail: redactie.badminton@svcto70.nl

ALV van 22 oktober j.l.
De opkomst van de leden bij de ALV op woensdag  22 oktober j.l. gehouden was buitengewoon
hoog. 80% van alle leden waren aanwezig. Zo ook de penningmeester van het hoofdbestuur, Jos
Bokma,  en de voorzitter van afdeling volleybal, Gert-Jan Barents.
De scheidende voorzitter van afdeling badminton had er aardig het tempo in zodat rond 20.30u allen
konden gaan badmintonnen.
Conform aankondiging traden na één jaar, Harrie Verstegen  en John Gigengack,  terug uit het
bestuur. Helaas had zich tot dat moment geen enkele kandidaat zich aangemeld en zou Richard de
Sain alles alleen moeten doen.
Na een warm pleidooi door Harrie gaf Piet Post aan wel Richard te willen gaan ondersteunen.
Nochtans moest er door de vergadering een voorzitter worden gekozen. Na een korte discussie gaf
Piet aan het voorzitterschap  op zich te nemen. Dit werd door de vergadering met groot applaus
begroet en vanzelfsprekend geaccepteerd.
Voor komend seizoen is Piet Post voorzitter en is Richard naast penningmeester ook secretaris voor
afdeling badminton. John blijft voorshands de redactie doen.

Naar aanleiding van een verzoek zijn naast Richard en John,  ook Eddy, Hans,  Piet en Willem
bereid gevonden om onze badmintonFIT’ers dit seizoen te ondersteunen. John zorgt voor een
planning.

----------  ----------




