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HOOFDBESTUUR
Secretaris:  Mw C.van Wees
Tamarindestr 7,
1115BD Duivendrecht
tel.6901846
e-mail: secretaris.hb@svcto70.nl

CLUBBLAD (algemeen)
Redactie: J. Rutgers
e-mail: j.c.rutgers@planet.nl

BANKREKENING
IBAN:  NL20INGB0002108828
BIC:     INGBNL2A
Met vermelding naam en afdeling

BADMINTON:
Secretaris: email:
         secr.badminton@svcto70.nl
bankrekening afd. badminton:
tnv.: R.de Sain
IBAN:  NL45 TRIO 0197 8000 76
BIC:      TRIONL2U

HANDBAL:
Secretaris: Riet Simon,
e-mail: c.simon3@chello.nl.

TENNIS:
Secretaris:
             p/a Hoofdbestuur.

VOETBAL:
Secretaris: C. Houweling
Rijksstraatweg 201 tel.: 6953305
1115 AR  Duivendrecht
         secr.voetbal@svcto70.nl
Secretaris Jeugd:
Mw H. Mulder, e-mail:
secr.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Afdeling Zaalvoetbal:
Carla Balvert tel.: 06-18210522

  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: 06
 Duivendrecht, 21 oktober 2014

  Je hoeft niet eerder van huis te gaan om zeker te zijn van een
parkeerplaats. En dringen om een zitplaats te bemachtigen is er
ook niet bij. Nee uit jarenlange ervaring weten we dat het niet
storm gaat lopen bij onze jaarvergaderingen.  Jammer maar het is
niet anders. En dat geldt uiteraard niet alleen voor CTO want het is
bekend dat  jaarvergaderingen  bij de meeste sport-verenigingen
bepaald geen publiekstreffers zijn. Toch publiceren wij hieronder
de data van de algemene ledenvergaderingen. Enerzijds denk ik dat
wij verplicht zijn dat te doen en anderzijds: niet geschoten is altijd
mis en  wie weet besluit u na het zien van de diverse data toch eens
naar zo’n vergadering te komen.  Overbodig te zeggen dat u van
harte welkom bent!
Volleybal maandag    20 okt. 20.30 uur sportpark de Hoop
Badminton woensdag  22 okt.  19.30 uur Containerbar bij
sportzaal                                                   Voetbal

maandag    27 okt. 20.30 uur sportpark de Hoop
Algemene Ledenvergadering: maandag 24 november 20.30 uur
sportpark de Hoop
-------------------------

Voetbal. Zelf heb ik het vele jaren gespeeld en vandaag de dag ben ik
nog actief als leider van ons veteranenteam. Sla  ik op maandagochtend
de sportpagina’s van mijn ochtendblad  (niet de grootste van
Nederland…) open dan lees ik als eerste….. het voetbalnieuws. Verder is
het zo dat als ik weinig kopij voor de hoofdbestuurspagina ontvang ik
meestal wat zinnetjes schrijf over…. onze voetbalafdeling. Tja en dat
laatste is natuurlijk niet helemaal volgens de regels. CTO is een
omnivereniging. CTO is behalve voetbal natuurlijk ook volleybal en
badminton en sinds dit seizoen ook weer handbal. Vandaar nu eens aan
het begin van ons clubnieuws  een verslag van 3 succesvolle
volleybalwedstrijden op dinsdagavond 14 oktober, mij toegestuurd door
Gert-Jan Baerents de voorzitter van  onze volleybaltak.

Op 14 oktober jl. speelden de drie seniorenteams van CTO’70
Volleybal allemaal een thuiswedstrijd in de Amsterdamse
Wethouder Verheijhal. Helaas is de gerenoveerde sportzaal in
Duivendrecht niet groot genoeg om hier alle wedstrijden te mogen
spelen, dus op naar Amsterdam.

Om 19.00 uur trapte Heren 1 het oranje avondje af tegen de heren
van Netzo. De eerste set ging eerst gelijk op, maar uiteindelijk liep
het team uit en won de eerste set met 25-17. De tweede set ging
vrij eenvoudig en de derde set ging, gelijk als de eerste set, eerst
moeizaam maar werd toch gewonnen door CTO’70 HS1. De
vierde set werd helaas verloren, maar met 3-1 winst gingen deze
punten toch mooi mee naar Duivendrecht.
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De damesteams maakten het spannender. Beide zorgden vanaf 21.00 uur voor ware
volleybalkrakers, door beide wedstrijden in 5 sets in het voordeel van CTO’70 Volleybal te
beslissen. Dames 1 wist de eerste twee sets te winnen, de volgende twee sets werden helaas verloren
en in de vijfde set werd punt voor punt gestreden. Na een kleine voorsprong van CTO’70 wisten de
dames van West! DS2 de set keer op keer te verlengen. Uiteindelijk bleef de teller staan op 20-18
voor Dames 1 van CTO’70 Volleybal. 3-2 winst mee naar Duivendrecht.

Dames 2 volgde vrijwel hetzelfde patroon als Dames 1. Eerste twee sets werden gewonnen, de
volgende twee sets waren spannend en werden uiteindelijk gewonnen door de dames van UvO DS7.
De vijfde set werd gewonnen met 16-14 en ook de Dames 2 neemt de 3-2 winst mee naar
Duivendrecht. Een mooi slot van een Duivendrechtse ‘thuisspeelavond’ in de Amsterdamse
Wethouder Verheijhal.
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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…..

AGENDA  Jaarvergadering sv. CTO '70 –Voetbal, dd. 27 oktober 2014
aanvang 20.30 uur, CTO – kantine Sportpark De Hoop
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen jaarvergadering d.d. 28 oktober 2013      *)
4. Jaarverslag  2013 - 2014.    *)
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Financieel jaarverslag 2013 – 2014    *)
7. Begroting 2014 – 2015    *)
8. Bestuursverkiezing:

Jeugdbestuur:
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: D. Hortensius en F. Musson.
Aftredend en herkiesbaar  zijn mw. H. Mulder, P. Cramer en J. Duursma.

 Tevens stelt het bestuur voor  F. Antonia, F. Cramer, (ieder voor 2 jaar) en  R. Fens en
 R. Rond (ieder voor 1 jaar) te benoemen

Voetbalbestuur:
          Aftredend en niet herkiesbaar is G. Meijer (voorzitter).

Aftredend en  herkiesbaar zijn  mw. I. Andriessen, en R. Fens.
Tevens stelt het bestuur voor  dhr. D. Hortensius te benoemen

Eventuele tegenkandidaten voor bovengenoemde functies worden uiterlijk tot drie dagen voor de vergadering, schriftelijk en
ondersteund met handtekeningen van tenminste tien leden, ingewacht op het adres van de secretaris van  de afd. voetbal. Deze
kandidaatstelling  dient vergezeld  te gaan van een door de kandidaat ondertekende verklaring  waaruit blijkt dat hij/zij de
eventuele  benoeming zal aanvaarden.
9. Vaststelling  contributie 2015 - 2016
10. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
11. Vaststelling Voetbalbeleidsplan 2014 -2019
12.          Mededelingen van algemene aard
13. Rondvraag
14. Sluiting
*)   de div. verslagen zijn vanaf 23 oktober bij het secretariaat afd. voetbal verkrijgbaar.( secretaris.voetbal@svcto70.nl )

  Het voetbalbeleidsplan is opvraagbaar dmv een e-mail naar nieuwsbrief@svcto70.nl

BESTUURSDIENSTEN VERGADERINGEN
19 okt.  Ger Meijer 20 okt. Voetbalbestuur
26 okt.  Carla Balvert 27 okt. JAARVERGADERING VOETBAL
  2 nov.  Roy Rond

* * * * *

WEDSTRIJDPROGRAMMA:
Datum     wed.nr. wedstrijd veld tijd scheidsr.
Veteranen  klasse C 45 + leider: J. Rutgers tel. 020 – 6926591
25-10 92963 asv Arsenal Ve 2 - CTO ’70 Ve 1 nnb 14.00 nnb
01-11 CTO ’70 Ve 1 - is VRIJ
08-11 92965 RKAVIC Ve 1 - CTO ’70 Ve 1 nnb 15.00 nnb
G team ,  1e klasse B , leider: B.vd. Velde tel. 06-20879388
25-10 113224 CTO ’70 G1 - DOVO G1 1e 12.30 R. Fens
01-11 113166 Nw. Sloten G1 - CTO ‚70 G1 nnb 14.00 nnb
08-11 113189 CTO ‚70 G1 - VVJ G1 1e 12.30 R. Fens
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1e elftal  zaterdag 4e klasse D leider:
25-10 30317 CTO ‘70 1 - Tos Actief 1 1e 14.30 N. Eren
01-11 30181 Overamstel 1 - CTO ‚70 1 1e 15.00 J.v.Stormbroek
08-11 30307 CTO ‘70 1 - Fortius 1 1e 14.30 T.Ruiter
2e elftal  zaterdag res. 4e klasse 08 leider:
25-10 145018 Chabab 2 - CTO ’70 2 nnb 11.00 nnb
01-11 91877 CTO ’70 2 - Overamstel 4 1e 14.00 zelf
08-11 109580 Ankaraspor 2 - CTO ‚70 2 nnb 14.30 nnb
1e elftal  zondag 4e klasse F : leider: Cees Houweling tel. 020 - 6953305
26-10 38035 CTO ’70 1 - Swift 1 1e 14.00 M. Naouamani 02-11

37646 NFC 1 - CTO ‚70 1 1e 14.00 J.v.Genderen
09-11 38033 CTO ‚70 1 - BUitenveldert 1 1e 14.00 E. Schansl zondag
res. 4e klasse 08: leider: K. Lakerveld tel. 06 – 29440284
26-10 119124 CTO ’70 2 - Tos Actief 2 1e 11.30 E.v.Mourik 02-11

127317 VVGA 2 - CTO ‚70 2 nnb 11.30 nnb
09-11 119128 CTO ‚70 2 - de Meer 3 1e 11.30 nnb
 elftal zondag res.4e klasse 09: leider:M. Meents, tel. 06-11318719
26-10 119138 CTO ’70 3 - asv Arssnal 3 2e 11.30 R.Witziers
02-11 124950 Ankaraspor  4 - CTO ’70 3 nnb 12.00 nnb
09-11 1119137 CTO ’70 3 - RAP 2 2e 11.30 R.Witziers

TERREINLIGGING:
Ankaraspor sportp. Middenmeer, Radioweg 92, A’dam, tel. 020 - 4650156
Arsenal sportp. De Schinkel, IJsbaanpad 50, A’dam. Tel. 020 – 6794226
Chabab sportp. Riekerhaven, Overschiestraat 196, A’dam, tel. 020 - 617858
NFC Sportlaan 1, Amstelveen, tel. 020 / 6412696
Nw. Sloten sportp. Sloten, Sloterweg 1045, Amsterdam, tel. 020 – 4081318
Overamstel sportp. Middenmeer, Radioweg 65, A’dam, tel. 020-6925754
RKAVIC sportp. Escapade, Escapade 5, A’veen. tle. 020 – 4961737
VVGA sportp.Middenmeer, Wemblylaan 5, A’dam. tel. 020 – 4688750

* * * * *
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 26 oktober voor de thuiswestrijd tegen Swift beschikbaar is gesteld door:

een ANONIEME Supporter
* wij hem daar weer heel hartelijk voor bedanken….
* het nog mogelijk is om voor een van de  overige thuiswedstrijden  de wedstrijdbal te

sponsoren…….
* het mogelijk is voor € 75,= een 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 …

Noteer: ma 24 november 2014 ALV svCTO’70 , in de kantine van het sportpark!!
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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

VANUIT DE KNVB WEST 1
Van de KNVB hebben wij het volgende bericht ontvangen:

“Voor ruim 2.000 teams zijn wij op zoek naar vrijwilligers, die tegen een vergoeding (€ 10,-- per
wedstrijd) en reiskosten (€ 0,26 per km) wedstrijden voor de KNVB in het zaalvoetbal van ons
district (West 1) willen fluiten. Wij bieden deze vrijwilligers een cursus BOS (= Basisopleiding
scheidsrechter) zaal aan om goed voorbereid de sporthal in te gaan.
De kosten ad € 56,-- zijn, als je voor de KNVB gaat fluiten, snel terugverdiend.

Het is echter geen verplichting om voor de KNVB te gaan fluiten, ook als je de cursus wilt
volgen om daarna je vereniging te helpen, ben je van harte welkom!
De aftrapbijeenkomst voor deze cursus BOS zaal is op 4 november a.s. De cursus vindt
plaats in Amsterdam”
Ben je nieuwsgierig of weet je binnen de vereniging iemand die deze cursus zou willen volgen (nooit fluiten
in weer en wind, maar gewoon lekker droog en warm), neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris van
de afdeling zaalvoetbal, Carla Balvert, via e-mailadres zaalvoetbal@svcto70.nl of telefonisch op nummer
06 182 105 22.

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 20-10-2014: FC Weesp 4 – CTO ’70 1 ** 19.15 ** Aetsveld/Weesp **
wedstr.nr: 19356 ** scheidsrechter: tegenstander

Maandag 27-10-2014: CTO ’70 1 – Maccabi 8 ** 20.10 ** Sporth.Zuid-veld 1A (= voor)
wedstr.nr.: 15092 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!

©Maandag 10-11-2014: CTO ’70 1 – RKAVIC 17 ** 20.00 ** Goudsmithal/Amstelveen **
wedstr.nr.: 138202 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!

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

***2e team (team Smid) – 7e klasse 09***
Maandag 20-10-2014: CTO ’70 2 – Maccabi 8 ** 21.05 ** Bijlmer Sportcentrum **
wedstr.nr.: 15088 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!

Maandag 27-10-2014: AZV (Amstelveen) 21 – CTO ’70 2 ** 20.10 ** Emergohal-veld 2 **
wedstr.nr.: 15946 ** scheidsrechter: tegenstander
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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: tegenstander

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

***3e team (team Koch) – 6e klasse 15***
Woensdag 29-10-2014: CTO ’70 3 – TOB 12 ** 22.00 ** Emergohal-veld 1 **
wedstr.nr.: 52288 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!

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!!!

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

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

Noteer: ma 24 november 2014 ALV svCTO’70 , in de kantine van het sportpark!!
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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

BESTUURDER VAN DIENST
25 oktober J. (Jur) Duursma
1 november H. (Helen) Mulder
8 november F. (Frank) Cramer

UIT DE JEUGDBESTUURSKAMER
De jeugdolympiade zit er weer op. We zijn achter de schermen al druk in de weer met de
zaalspeldag, welke deze keer gehouden wordt in Borchland en wel op 17 januari 2015. Later hier
meer over. De herfstvakantie ligt ook al weer achter ons en op de keper beschouwd mogen we qua
weerbeeld niet klagen. Tot op heden zijn alle wedstrijden doorgegaan. Mocht het nu zo zijn dat het
met bakken naar beneden komt ongeacht de dag, dan kunt u indien uw kind thuis speelt (bij sv CTO
`70 dus) bellen met het speciale nummer voor wedstrijden en trainingen. 020 – 600 53 61 U hoort
dan een band lopen die u verteld of de trainingen of wedstrijden doorgaa. Belt u NIET naar de
kantine want bij doorgang van de wedstrijden, heeft de bestuurder van dienst het al druk genoeg.
Deze dienst geldt alleen voor de wedstrijden die bij sv CTO `70 gespeeld worden. Op 27 oktober is
de jaarvergadering van de afdeling voetbal. U kunt op deze avond meepraten over onze
voetbalafdeling. Informatie en agenda zijn terug te vinden op de pagina van de afdeling voetbal. De
infoavond over autisme was leerzaam. Een klein verslag leest u verderop op de pagina van de
jeugdafdeling. Als laatste wil ik namens de afdeling voetbal Johan Kist welkom heten op het
trainingsveld. Johan is een oud CTO speler en komt onze trainersstaf versterken op de
woensdagmiddag. De mini’s komen onder zijn hoede.
We eindigen met de lijfspreuk van coach “pa” Meeuwse

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

VERJAARDAGEN
Roman de Boer 22-okt, Jesse Cohn 4-nov, Issa Alhassan 4-nov

INFORMATIEAVOND:
OMGANG MET AUTISME EN ADHD OP EN RONDOM HET SPORTVELD
Vorige week maandagavond heeft Kirsten Houweling hierover voor een (te) klein gezelschap een
lezing gehouden. Uitgangspunt was het herkennen van autisme / ADHD en hoe hier mee om te
gaan. De aanwezigen beaamden dat de avond zinvol en leerzaam is geweest. De basis is nog altijd
dat wij als vereniging er alles aan doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om uw kind een
plezierige sporttijd te laten beleven, maar dat wij dat niet alleen kunnen doen. Open communicatie
over het wel en wee van uw kind speelt daarin een grote rol.
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26ste Jeugdolympiade een succes
Dinsdagmiddag begon de voorbereiding voor de 26ste jeugdolympiade van sv CTO ’70
jeugdvoetbal. De spelletjes werden uit de mottenballen gehaald, opgepoetst en sommige vernieuwd
en op het tweede veld neergezet om daarna uitgelopen te worden. Het passen en meten bij het
midget-voetbal is altijd een secuur werkje, maar ook deze keer kwam het voor elkaar. Daarna
werden de bekers opgehaald uit Amsterdam Noord en waren we klaar voor de woensdag. Sommige
onderdelen waren best wel moeilijk en trainer Dave Seegers had van het dribbelparcours een heuse
hindernisbaan gemaakt. Het sjoelen en de bowlingbaan deden het goed, alsmede midget-voetbal. De
teams waren niet geheel compleet maar de aanwezige spelers gaven elkaar geen meter ruimte.
Iedereen wilde winnen en er werden al berekeningen gemaakt dat wanneer Pietje op dit onderdeel
niet goed scoorde, dat Jantje op dat onderdeel als derde moest eindigen om toch in de prijzen te
vallen. Toch hadden spelplezier en genieten van het aanwezige zonnetje de overhand. Zoals altijd
was het penaltyschieten een apart onderdeel. De penaltybokaal was één van de 51 bekers die
werden uitgereikt op deze dag. De finale was een waar spektakel waarin JERRI DORMAN (F2),
TIM FRIS (E1) en TIM WILDERS (D1) lieten zien dat ze koelbloedige killers zijn. Toch won
TIM FRIS de beker nadat JERRI de 5e penalty in de handen van BOY SCHIPPER de keeper
onze D1 schoot.
De bekers werden onder het genot van een patatje uitgereikt door Dave Seegers, nadat Charl en
Frank in de bestuurskamer de scorelijsten hadden nagekeken en de punten hadden opgeteld.
Het jeugdbestuur wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, de B en C junioren, de ouders, de
trainers, de patatmoeders inclusief Wim vd Vuurst die geen moeder is de kantinecommissie en
natuurlijk keeper Boy

WINNAARS JEUGDOLYMPIADE 2013

team aantal
spelers 1e plaats (punten) 2e plaats (punten) 3e plaats (punten)

D1 10 Devailly Arindell (44) Nino Kool (47) Aaron Ogbuli (49)
D2 12 Jack Havern (29) Boris Niekemper (39) Yoesf Hazem Jafar (47)
D3  8 Jeen Soellaart (31) Rishi Rangoe (34) Max Eliazer (38)
D4  3 Wouter Turkstra (16) Casper Seppen (24) Samuel Boerop (28)
E1  5 Tim Fris (29) Jonathan Ogbuli (31) Jenoah Bruinhart (35)
E2  4 Serano Gangpat (17) Guiliano Matondo (31) Emmanuel Omobude (37)
E3  6 Rogunio Abiamofo (29) Quinten Breidel (30) Jesper de Jong (32)
E4  4 Shaydon Hart (21) Ole Raap (23) Hugo Koelewijn (26)
E5  2 Mees Dorman (19) Yash Behari (20)
E6  5 Sighouny Rigters (23) Navairo Gersie (29) Jonah Niekemper (31)
E7  9 Ikenna Owusu (34) Jasper Weitjens (37) Darren Ho (38)
F1  7 Nour Achare (35) Djemairo Zweden (36) Diego Kollen (39)
F2  8 Daan vd Sluis (28) Rinze Jagersma (31) Quilian Breidel (35)
F3  4 Juel Gangpat (22) Niran ten Seldam (23) Inyairo Pott (29)
F4  6 Yafharel Cairo (17) Jerry Omobude (33) Johan Normier (38)
F5  4 Samuel vd Weert (25) Confidence Uobeu (26) Jesse Jong a Lok (30)
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Wist u dat…….
Er totaal 97 spelers hebben meegedaan met de olympiade.
Dit neer komt op 58% van de zaterdagjeugd.
Er 30 vrijwilligers actief waren op deze dag.
Er totaal 125 porties patat zijn gebakken.
Er 51 bekers zijn ingekocht en 102 plaatjes zijn geplakt.
24 spelers zich niet hebben afgemeld.
Dit 15% is wat een leuke middag heeft gemist.
De meeste ouders gelukkig het clubblad nog lezen en de overige afwezige spelers zich wel
hadden afgemeld.
Het opruimen van een leien dakje ging.
Het een topdag was.
DAT IEDERE SPELER EEN WINNAAR IS.

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

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

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
25-10 10:30 CTO 11:30 CTO `70 D1 – Zeeburgia D2 65315
25-10 10:30 tot 12:45 Kantinedienst: Devailly Arindell, Thiermo Bah
01-11 09:15 Bies 10:30 WV-HEDW D2 – CTO `70 D1 71471
D2 – 3e klasse 13 – Leider: dhr: F. Musson tel: 06-44557032
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
25-10 08:45 CTO 09:30 CTO `70 D2 – Waterwijk D5 88922
01-11 10:45 Bies 12:00 Geinburgia D1 – CTO `70 D2 71722

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
25-10 10:15 Bies 11:30 VVA-Spartaan D5 – CTO `70 D3 71724 Betaald parkeren
01-11 08:45 CTO 09:30 CTO `70 D3 – de Dijk D4 86238
01-11 08:30 tot 10:45 Kantinedienst: Benjamin vd Hurk, Prince Quarsi en Mansour Awad
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
25-10 11:30 Bies 12:45 Sp. Martinus D6 – CTO `70 D4 71733
01-11 10:15 CTO 11:00 CTO `70 D4 – Diemen D8 60826

E1 – 1e klasse 05 – Leider: mevr. V. Drielinger tel: 06-22600177
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
25-10 10:15 CTO 11:00 CTO `70 E1 – Zeeburgia E3 105093
01-11 8:45 Bies 10:00 Fortius E3 – CTO `70 E1 92973
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E2 – 2e klasse 09 – Leider: dhr: J. Groenenberg tel: 06-52589189
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
25-10 08:45 CTO 09:30 CTO `70 E2- TOS-Actief E1 88693
25-10 08:30 tot 10:45 Kantinedienst: Max Abraham, Jamal Cheuk a Lam
01-11 07:30 Bies 08:30 Zeeburgia E4 – CTO `70 E2 92982
E3 – 4e klasse 13 –Leider: dhr: P. Greijmans tel: 06-24132688
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
25-10 10:45  Bies 12:00 Zuidoost United E5 – CTO `70 E3 93266
01-11 08:45 CTO 09:30 CTO `70 E3 – TOS-Actief E6 88717

E4 – 5e klasse 16 –Leider: dhr: Raap tel: 06-36087820
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
25-10 11:15 Bies 12:30 De Dijk E4 – CTO `70 E4 93268
01-11 10:15 CTO 11:00 CTO `70 E4 – Waterwijk E12 99575

E5 – 5e klasse 14 – Leider: mevr: Thakoer tel: 06-14777993
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
25-10 09:00 Bies 10:15 Swift E7 – CTO `70 E5 93278
01-11 08:45 CTO 09:30 CTO `70 E5 – AFC E10 70968

E6 – 6e klasse 14 – Leider mevr. J. de Maa tel: 06-41470381
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
25-10 09:00 Bies 10:15 AMVJ E3 – CTO `70 E6 93297
01-11 11:45 CTO 12:30 CTO `70 E6 – Swift E8 96217
01-11 12:30 tot 14:45 Kantinedienst: Nivairo Gersie, Jay vd Meijs, Sigouhny Rigters
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
25-10 10:00 Bies 11:00 IJburg AFC E11 – CTO `70 E7 93288 Slecht parkeren
01-11 11:45 CTO 12:30 CTO `70 E7 – DRC E5 100921

F1 – 3e klasse 13 – Leider: dhr B. Scholten tel: 06-51538246, dhr Kollen tel: 06-21922912
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
25-10 11:45 CTO 12:30 CTO `70 F1 – Breukelen F1 146458
25-10 12:30 tot 14:30 Kantinedienst: Levi Hogendorp, Jemairo Zweden
01-11 08:00 Bies 09:00 Ouderkerk F3 – CTO `70 F1 93291
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
25-10 08:45 CTO 09:30 CTO `70 F2 – Swift F5 96246
01-11 07:45 Bies 09:00 SDZ F7 – CTO `70 F2 93296

F3 – 5e klasse 10 – Leider: dhr vd Maat tel: 06-51091649
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
25-10 10:45 Bies 12:00 Abcoude F6 – CTO `70 F3 93301
01-11 11:45 CTO 12:30 CTO `70 F3 – Waterwijk F8 99829

F4 – 6e klasse 13 – Leider: dhr Bloemhof tel: 06-10327557
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
25-10 08:00 Bies 09:00 VW-HEDW F4 – CTO `70 F4 93312
01-11 10:15 CTO 11:00 CTO `70 F4 – De Meer F2 82491
01-11 10:30 tot 12:45 Kantinedienst: Arda Kilic, Senn Lopes, Johan Normier
F5 – 6e klasse 13 – Leider: dhr J. Verzijden tel 06-18462456
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
25-10 10:15 CTO 11:00 CTO `70 F5 – TABA F4 137498
01-11 11:15 Bies 12:30 De Dijk F4 – CTO `70 F5 137499
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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
26-10 13:15 Bies 14:30 Buitenboys B5 – CTO `70 B1 130589
02-11 10:30 CTO 11:30 CTO `70 B1 - Geuzen Middenmeer B2 130564

C1 – 2e kl. 01 - Leider: dhr R. Cengioglu tel: 020-4020973 (MGMW41Y)
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
26-10 09:45 Bies 11:00 AFC C2 – CTO `70 C1 131305
02-11 08:30 CTO 09:30 CTO `70 C1 – WV-HEDW C3 131876
02-11 08:30 tot 11:00 Kantinedienst: Janniek Nijman, Regelson Riedewald
C2 – 3e klasse 06 – leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
26-10 13:30 Bies 14:45 IJburg ACF C3 – CTO `70 C2 132279 Slecht parkeren
02-11 10:30 CTO 11:30 CTO `70 C2 – Buitenboys C6 131500
02-11 11:00 tot 13:30 Kantinedienst: Bas van Laar, Daan de Regt
C3 – 3e klasse 08 –  Leider: dhr F. Cramer tel: 06-22148012
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
26-10 13:15 14:00 CTO `70 C3 – Buitenboys C7 131940
26-10 13:30 tot 15:45 Kantinedienst: Wesley Maurice Pèna
02-11 13:15 Bies 14:30 Sp Almere C7 – CTO `70 C3 132317

ADRESSEN CLUBS
Abcoude Sportpark Hollandse Kade, N’we Amsterdamseweg, Abcoude 0294-283984
AFC Sportpark Goed Genoeg, de Boelelaan, Amsterdam 020-6445575
AMVJ Sportpark "Het Loopveld", Kalfjeslaan, Amsterdam 06-11090364
De Dijk Sportpark Schellingwoude, Schellingwouderdijk 220, Amsterdam 020-4904560
Fortius Sportpark Middenmeer, Radioweg bij Kruislaan 020-6927955
Geinburgia Sportcomplex B. de Vries, Seizoenenhof 5, Amsterdam afkeur. 0294-

489076
0294-411094

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

Ouderkerk sv Sportpark Ouderkerk, Wethouder Koolhaasweg 4, Ouderkerk a/d
Amstel

020-4963502

SDZ Sportpark Transformatorweg, Amsterdam 020-6821819
Sporting Almere Fanny Blankers Koen Sp. Almere, Competieweg 22, Almere 06-20602316
Sporting Martinus Sportpark Overburg, Amsterdamseweg 251, Amstelveen 020-6413882
Swift Sportpark Olympiaplein 31a, Amsterdam 020-6764074
WV-HEDW Sportpark Middenmeer, Radioweg bij Kruislaan, Amsterdam 020-6926188
Zeeburgia avv Middenmeer Kruislaan, Kruislaan, Amsterdam 020-6942741
Zuidoost United Bijlmer Sportpark, Karspeldreef 505, Amsterdam 06-23208312

Noteer: ma 24 november 2014 ALV svCTO’70 , in de kantine van het sportpark!!
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AFDELING HANDBAL
Wedstr.secr. : Riet Simon …………….. email: c.simon3@chello.nl
Redactie : …………….. ……………… …………………… ………….

ER IS EEN FEESTAVOND OP KOMST!!!!!!
CTO ‘70 goes BLACK AND WHITE MET dj MIKE
LEEFTIJD 18+
Op Zaterdag 22 November is het zover!

Hou deze avond dus vrij en kom gezellig naar de CTO kantine.
Aanvang 19.30 u tot 00.30 u
Kaartjes zijn ook te verkrijgen à € 5 bij de coach van het dames handbal team Riet Simon
tel.6929623.
GEZELLIE!!!!!!!!.......en denk om de dress-code (als het even kan)

WEDSTRIJD PROGRAMMA.
Onze eerste zaalwedstrijd vind plaats op 26/10 tegen KDO 2 in de Kwakel om 16.00u.
Daarna op 2/11 spelen wij in de Ookmeerhal in Amsterdam tegen Westsite 5 om15.00u.
Vervolgens nog op 9/11 om 15.00u tegen Zaanstreek 2 in de Ookmeerhal
Daarna op 16/11 naar de dames 3 van Leidse Rijn om 16.50 u(5236)
De rest volgt in het volgende blad maar er komen nog wel eens veranderingen, dus wachten wij
even af om dat te publiceren.

In een overzichtje:
Datum tijd Tegenstander WAAR
26-10-2014 16.00u KDO 2 Kwakel
2-11-2014 15.00u Westsite 5 Ookmeerhal in  Amsterdam
9-11-2014 15.00u Zaanstreek 2 Ookmeerhal in  Amsterdam
16-11-2014 16.50u (5236) d3  Leidse Rijn

Wedstrijd tegen BHC.
Jammer van de wedstrijd tegen BHC  vorige week. Deze dames konden door blessures geen team
op de been brengen en dus was er geen laatste veld wedstrijd op deze mooie Zondag op ons veld.
Erg jammer.

Veel succes weer, maar vooral, zorg voor een fijne en gezellige wedstrijd!!

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

Noteer: ma 24 november 2014 ALV svCTO’70 , in de kantine van het sportpark!!
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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

Herinnering: Algemene ledenvergadering: 20 oktober a.s.
Op maandag 20 oktober a.s. zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. Aanvang 20.30
uur, locatie sportcomplex De Hoop in de bestuurskamer (bestuurskamer, Biesbosch 39).
Tijdens deze vergadering zal het bestuur verslag doen van het afgelopen seizoen en de plannen
voor het lopende en komende seizoenen toelichten. Daarnaast zal het bestuur ook financieel
verantwoording afleggen en zijn er twee functies in het bestuur vacant, waarvoor ook 2
personen zich kandidaat willen stellen.

Wil jij je ook inzetten voor de vereniging en wil je weten waar wij hulp kunnen gebruiken?
Stuur een mailtje naar secretaris.volleybal@svcto70.nl.

Onthulling bouwhekdoeken Dorpshuis: 1 november a.s.
De komende maanden zal er flink gebouwd worden naast de sportzaal om een nieuw Dorpshuis
neer te zetten. Om de bouwplaats een beetje af te bakenen zijn er hekken om geplaatst en om
alles een beetje op te fleuren zullen er doeken op de hekken worden geplaatst. Inwoners,
bedrijven en instanties mochten ontwerpen voor deze doeken aanleveren en CTO’70 Volleybal
heeft hier ook een ontwerp voor aangeleverd. Wij zijn één van de 22 gegadigden en kunnen op
die manier ook het volleybal in Duivendrecht onder de aandacht brengen.

Op 1 november a.s. om 12.00 uur worden deze doeken onthuld en natuurlijk zou het mooi zijn
als er ook dan weer voldoende volleybal oranje zichtbaar aanwezig is.

Wedstrijdschema seniorenteams

23-10-2014 19.00 uur KVA DS 5 CTO’70 DS 2 Verheijhal
25-10-2014 16.00 uur US DS 11 CTO’70 DS 1 Amstelcampus
25-10-2014 17.15 uur BEO HS 1 CTO’70 HS 1 Baambrugge
28-10-2014 19.00 uur UVO DS 7 CTO’70 DS 2 Verheijhal
28-10-2014 19.00 uur CTO’70 DS 1 Volleyburg DS 2 Zeeburghal

----------  ----------
Noteer: ma 24 november 2014 ALV svCTO’70 , in de kantine van het sportpark!!
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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

Herinnering: Algemene ledenvergadering: 20 oktober a.s.
Op maandag 20 oktober a.s. zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. Aanvang 20.30 uur, locatie
sportcomplex De Hoop in de bestuurskamer (bestuurskamer, Biesbosch 39).
Tijdens deze vergadering zal het bestuur verslag doen van het afgelopen seizoen en de plannen voor het
lopende en komende seizoenen toelichten. Daarnaast zal het bestuur ook financieel verantwoording
afleggen en zijn er twee functies in het bestuur vacant, waarvoor ook 2 personen zich kandidaat willen
stellen.

Wil jij je ook inzetten voor de vereniging en wil je weten waar wij hulp kunnen gebruiken? Stuur een
mailtje naar secretaris.volleybal@svcto70.nl.

Extra trainingen voor CMV en Aspiranten (let op aangepast startdatum)
N.a.v. verschillende verzoeken zullen wij ook weer vanaf 29 oktober a.s. op de woensdagen extra
trainingen verzorgen voor de CMV en Aspiranten (let op in eerdere mails stond vanaf 22 oktober). In
overleg met trainster Irene Sluis (zij heeft zelf training op woensdagavond en het kan dus niet later) zijn
de volgende tijden afgesproken:

CMV             15.15 – 16.15 uur
Aspiranten    16.15 – 17.15 uur

De kosten voor deze extra trainingen bedragen per lid € 75,00 en is mede afhankelijk van voldoende
aanmeldingen. Op dit moment zijn er onvoldoende aanmeldingen om de training door te laten gaan!
Als je gebruik wilt maken van deze extra training, dan kun je je aanmelden door te mailen naar
voorzitter.volleybal@svcto70.nl.

Onthulling bouwhekdoeken Dorpshuis: 1 november a.s.
De komende maanden zal er flink gebouwd worden naast de sportzaal om een nieuw Dorpshuis neer te
zetten. Om de bouwplaats een beetje af te bakenen zijn er hekken om geplaatst en om alles een beetje op
te fleuren zullen er doeken op de hekken worden geplaatst. Inwoners, bedrijven en instanties mochten
ontwerpen voor deze doeken aanleveren en CTO’70 Volleybal heeft hier ook een ontwerp voor
aangeleverd. Wij zijn één van de 22 gegadigden en kunnen op die manier ook het volleybal in
Duivendrecht onder de aandacht brengen.

Op 1 november a.s. om 12.00 uur worden deze doeken onthuld en natuurlijk zou het mooi zijn als er ook
dan weer voldoende volleybal oranje zichtbaar aanwezig is.

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:  25 oktober, 8, 22 en 29 november en 13 december.

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

Noteer: ma 24 november 2014 ALV svCTO’70 , in de kantine van het sportpark!!
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AFDELING BADMINTON
- Secretaris: e-mail: secretaris.badminton@svcto70.nl
- Redactie:   e-mail: redactie.badminton@svcto70.nl

UITWISSELINGSPROGRAMMA  BVD - CTO70 BADMINTON
Na de renovatie van onze sportzaal blijft het mogelijk om tenminste op de vrijdag ook in Diemen bij BVD te
spelen. Omgekeerd kunnen spelers van BVD  op de woensdagavond bij ons terecht.
Dit in het kader van nieuwe uitdagingen in het spel. Het experiment loopt tot eind dit jaar.
Wij hebben inmiddels al twee leden van de BVD op de woensdagavond mogen ontvangen.
Twee spelers van ons zijn recentelijk ook bij de BVD geweest.
Voorshands kunnen maximaal 6 spelers telkens per keer worden uitgewisseld. Maar daar komen we
voorlopig niet aan denkt het bestuur.

CONTRIBUTIE
Onze penningmeester heeft aan alle ‘niet-incasso’-leden per e-mail een betalingsverzoek gedaan.
Het verzoek is je contributie zo spoedig mogelijk te voldoen op rekening NL20INGB0002108828
ten name van: Sportvereniging CTO,70.

ALV
Algemene ledenvergadering  svCTO’70 afdeling Badminton
datum: wo 22 oktober 2014,tijd:19.30u  tot (uiterlijk) 20.30u
Locatie: Container-Bar sportzaal
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.

- Svz uitwisseling tussen badmintonners CTO70 en BVD
3. Notulen van de vorige ALV. * Is als verslag in clubblad 44-07 beschikbaar.

- Financieel jaarverslag 2013-2014.
- Toelichting ;Verslag kascommissie; Decharge.
- Begroting 2014-2015.
- Toelichting door penningmeester; Contributie 2014-2015.
- Benoeming kascommissie.

4. Bestuursverkiezing.
Aftredend/niet herkiesbaar:  Harrie Verstegen (voorzitter)

John Gigengack (secretaris)
Niet aftredend: Richard de Sain (penningmeester)

Voor te stellen kandidaat: ???? **
anders: Richard  : ‘All-in-one’  (Voorzitter/secretaris/penningmeester)
(Wie back-up?)
** Eventuele (tegen)kandidaten voor genoemde functies kunnen bij de secretaris tot

begin van de vergadering kenbaar gemaakt worden.
5. Activiteiten dit seizoen
6. Rondvraag en sluiting

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

Noteer: ma 24 november 2014 ALV svCTO’70, in de kantine van het sportpark!!




