
JAARVERSLAG VAN CCV FITBOYS 2008-2009 
De tijd vliegt, alweer een jaar voorbij. Wellicht een bewogen jaar. Er is weer van alles gebeurd. 
Minder plezierige, verdrietige dingen maar gelukkig ook prettige: waar we graag naar terug kijken. Zaken 
waar we tevreden over kunnen zijn. U hebt als lezer de meeste zaken op de voet kunnen volgen in ons 
prachtig verzorgde clubblad en anders wel op onze eveneens mooie clubsite.. Toch maar even in vogelvlucht 
het jaar doornemen: 
Allereerst onze verbouwing van onze kleed-kantine-accommodatie. Inmiddels al druk in gebruik sinds de 
opening op 20 februari jl.. Kleedkamers erbij en een nieuwe bestuurskamer, al met al een geweldige 
vooruitgang. Alle vrijwilligers… ontzettend bedankt voor jullie inzet. Als we het toch over vrijwilligers hebben: 
ook tijdens de 2 doe-dagen is er enorm veel werk verzet. Het sportpark ligt er weer prachtig bij. Ook dit 
seizoen zal er weer een appèl gedaan worden op de leden. 
De vrijwilligersavond was druk bezocht(80 pers). Met spel en een BBQ werd iedereen bezig gehouden. Het 
was een zeer geslaagde avond. Met natuurlijk als een van de hoogtepunten de verkiezing van de vrijwilliger 
van het jaar: Harm Meijering. De familiedag was eveneens een succes. Druk bezocht. Allerlei activiteiten: 
spel, muziek en een heuse wedstrijd tussen kinderen en hun vaders. Ook zijn er weer vrijwilligers geronseld 
en werden Fit Boys-attributen verkocht.  
Maar niet enkel de vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook het bestuur probeert zijn mannetje te staan en het 
verenigingsleven in goede banen te begeleiden. Getracht is nog een nieuwe voorzitter te zoeken maar dat 
mislukte en Eli was zo vriendelijk om de kar nog een jaar te trekken, iets wat hij voortreffelijk tot dusverre 
heeft gedaan. 
Ook op sportief gebied staan we ons mannetje. Het ene elftal wat beter dan de ander maar zo is het nu 
eenmaal in de sport. Winnaars en verliezers. Het 1

e
 elftal moest helaas een stapje terug maar zal 

ongetwijfeld alle zeilen bijzetten om dit seizoen succesvol af te sluiten om dan terug te keren naar de 3
e
 

klasse. 
Maar laten we vooral plezier houden in ons voetbalspel. Nieuwe ronde nieuwe kansen, laten we er weer een 
geweldig seizoen van maken. 
Het Algemeen Bestuur. 

 


