
Wethouder Pieter Dijkman van 
de gemeente Alkmaar kwam 
speciaal voor de gelegenheid de 
aftrap verzorgen en roemde 
het initiatief van Kolping Boys. 
‘Het sociale aspect is enorm 
belangrijk. Mensen sporten met 
elkaar, maar praten elkaar ook 
bij over allerhande zaken. Er 
zaten mannen bij die al jaren 
niet op de club waren geweest, 
maar juist door dit zich ook 
weer gaan aanmelden voor 

Zij speelde onder andere op het veld dat in de 
wandelgangen het landje van Geijteman werd 
genoemd aan het Bleekerslaantje, getuige deze 
foto.
 
Hij komt uit de erfenis van Cees en Tine Oud, 
mijn buren van Herenweg 117 tot 2008. SDW 
was de voorloper van ons aller Kolping Boys 
maar ging in 1927 ter ziele. Volgend jaar is het 
dus 100 jaar geleden dat SDW is opgericht. De 
foto’s uit die tijd zijn zeer spaarzaam. Buiten 
bovenstaande hebben we er nog zegge en 
schrijve twee. Mocht u uit de periode 1921-1927 
een foto aangaande SDW in uw bezit hebben, 

10b. Wie waren de tegenstanders?

10c. Wie maakten voor Ajax de doelpunten?

Vraag 11

Wat is de geldboete bij een gele kaart in het 
senioren amateurvoetbal?

Vraag 12

Van Persie speelde van 2004 - 2012 voor Arsenal. 
In welk jaar werd hij kampioen met die club?

Vraag 13

Welke spelers heeft in zijn carierre de meeste 
prijzen gewonnen? (geen individuele meegerekend)

Vraag 14

Welke club hebben Ruud van Nistelrooy, Joris 
Matthijssen en Nigel de Jong gemeen?

Vraag 15

Gedurende Bergkamps tijd bij Arsenal, hebben 
er nog 5 Nederlanders in het 1e van Arsenal 
gespeeld. Welke vijf?

Vraag 16

Naast FC Barcelona heeft Cruijff bij nog een 
andere club in Spanje gespeeld. Welke club is dat?

Vraag 8

Spelerspaspoort
Wie zijn dit?

8a. Scheveningen - Excelsior - FC Twente - ADO - BV Veendam 

- RBC - Scheveningen

8b. Kolping Boys jeugd - Kolping Boys heren 1 - AFC ’34 - 
Kolping Boys heren 1 - gestopt - Kolping Boys heren 1 - Kolping 

Boys heren 2

8c. Ajax - Antwerp FC - Telstar - Sparta - AZ

8d. Ajax - MVV - Willem II - AZ - Wigan Athletetic - Feyenoord 

- FC Twente

8e. Haarlem - Feyenoord - PSV - AC Milan - Sampdoria - 
Chelsea

Vraag 9. 

Sinds 2008 won of Ronaldo of Messi de Ballon 
d’Or. Wie was de winner in 2007?

Vraag 10

Finales

10a. Hoeveel maal heeft Ajax de Europ cup 1- of Champions 

league finale gespeeld?

en samenvattingen uit 
de Eredivisie. ‘’Ik spreek 
voornamelijk nog met Etienne, 
Clint en Stanley. Wat betreft 
RKC vind ik het jammer 
waar ze nu staan. Het is 
eigenlijk hetzelfde al in de 
eerste seizoenshelft: vaak de 
complimenten en het goede 
spel, maar te weinig punten. 
Maar voorlopig is met de 
huidige situatie in de wereld 
voetbal echter bijzaak, vrees ik.’’

‘’We hebben een aantal mooie 
doelen om voor te spelen.’’

Zoals gezegd ligt ook in 
Bulgarije de competitie stil. 
Onlangs werd bekend dat de 
Bulgaarse bond vooralsnog met 
twee scenario’s werkt. ‘’Op dit 
moment moeten er nog twee 
competitiewedstrijden gespeeld 
worden, waarna op basis van 
de eindstand tien wedstrijden 
play-offs worden gespeeld. In 
het eerste scenario beginnen 
we weer met voetballen op 1 
mei waarbij alle competitie-, 
play-off- en bekerduels 
worden afgewerkt. In het 
tweede geval beginnen we 
op 23 mei, waarbij dan alleen 
die twee competitieduels en 
de bekerwedstrijden worden 
gespeeld en de eindstand telt. 
De maatregelen hier gelden 
net als in Nederland nu tot 
minimaal 6 april, maar het 
is afwachten of die worden 
verlengd. Als dat het geval is, 
weten we snel meer over de 
opzet.’’

Maar tot nader order ligt dus 
ook de (voetbal)wereld in 
Bulgarije stil. Uiteraard hoopt 
Stijn dat alles en iedereen 
weer snel aan de slag kan en 
ook de competities kunnen 
hervatten. Immers, hij staat 
nog maar aan het begin van zijn 
Bulgaarse avontuur dat hem 
ook over de landsgrenzen kan 
brengen. ‘’Als je hier tweede 
wordt mag je deelnemen aan 
de voorronde van de Europa 
League, bij een kampioenschap 
is dat voorronde Champions 
League. Stel we behalen de 
voorronde van de Europa 
League, waar we een goede 
kans op hebben, dan speel je 
toch op een mooi niveau en kan 
je jezelf op dat podium in de 
kijker spelen. Tel daar de kansen 
in het bekertoernooi bij op en 
we hebben een aantal mooie 
doelen om voor te spelen. 
Al is het voor nu uiteraard 
afwachten gezien de gehele 
situatie en de ontwikkelingen 
rondom het coronavirus. Het 
is het allerbelangrijkste dat we 
eerst dat onder controle krijgen 
en dat straks het gewone leven 
weer op gang komt. Maar 
desondanks de huidige situatie 
woon ik hier in een mooie stad, 
in een mooi appartement en 
voetbal ik om de prijzen bij één 
van de topclubs van het land. Ik 
heb het hier naar mijn zin.’’  

ook wel iets. Het is niet altijd 
op en top zoals bij ons, maar 
eigenlijk vind ik het alleen maar 
mooi om dit soort dingen mee 
te maken. Je leert hier enorm 
van en buiten dat is het een 
hele ervaring die je opdoet.’’

Topclub

De naam van Levski’s grootste 
concurrent viel al eerder: 
Ludogorets. Momenteel fier 
koploper met negen punten 
voorsprong op nummer twee 
Levski. ‘’Levski Sofia is van 
oudsher de grootste club van 
Bulgarije, alleen is die plek de 
laatste tien jaar overgenomen 
door Ludogorets. Zij hebben veel 
geld in de club geïnvesteerd 
en hebben zich hierdoor 
opgewerkt als de huidige 
nummer één. Zij promoveerden 
in 2011 naar de hoogste divisie 
en hebben sindsdien altijd de 
landstitel gepakt, echt bizar. 
Men is bij Levski realistisch 
en weet dat een titel er de 
komende jaren waarschijnlijk 
niet in zit, maar het streven 
is om op lange termijn weer 
mee te gaan dingen naar het 
landskampioenschap. Toch 
merk je aan alles dat dit een 
grote club is. Bij Levski zitten er 
gemiddeld 15.000 mensen op 
de tribune, waarbij onze harde 
kern zich altijd laat horen. Ook 
gebeurt het me vaak dat ik in 
Sofia wordt herkend op straat. 
Mensen willen dan op de foto 
en roepen de clubnaam, dat is 
leuk om mee te maken.’’ 

‘’We zijn aan onze stand 
verplicht om de beker te 
winnen.’’

Dat de titel op dit moment een 
brug te ver is, wil niet zeggen 
dat Ludogorets ongenaakbaar 
is. Begin maart wist Stijn met 
zijn ploeggenoten namelijk 
te zorgen voor een stunt in 
het bekertoernooi, door ten 
koste van Ludogorets de halve 
finale te bereiken. ‘’Door die 
overwinning en de uitschakeling 
van de favoriet wordt Levski 
gezien als grootste kanshebber 
op de beker, we zijn eigenlijk 
aan onze stand verplicht om te 
winnen.’’

Stijn voelt zich dus thuis in het 
Georgi Asparuhov Stadion. ‘’Dat 
kan je wel zeggen. Ik speel net 
als bij RKC ‘op 10’. Er was altijd 
al de ambitie om bij een mooie 
club in het buitenland te spelen 
en ik voel veel vertrouwen 
vanuit de technische staf. 
Ik begrijp de meningen van 
mensen als ze zeggen: ‘Ben je 
niet te jong?’ of ‘Bulgarije, wat 
moet je daar?’, maar ik vind dit 
een mooie stap om te kijken 
waar mijn plafond ligt.’’ 

Europa League

Toch is hij zijn thuisland en 
RKC zeker niet vergeten. Hij 
spreekt nog regelmatig oud-
ploeggenoten en zodra de 
mogelijkheid zich voordoet 
kijkt hij graag naar wedstrijden 

NIEUWSBRIEF KOLPING BOYS

DE TREFFER

Beste leden, vrijwilligers, supporters  en 
sponsoren,

Het is reeds enige tijd bekent dat de KNVB 
heeft besloten de amateurcompetities over het 
seizoen 2019/2020 niet meer te hervatten. Dit 
naar aanleiding van de door het kabinet genomen 
besluiten inzake de Covid-19 crisis.
  
Wij als bestuur van Kolping Boys kunnen niets 
anders dan dit besluit te respecteren en staan 
volledig achter de door de KNVB genomen 
beslissing. De gezondheid van ons allen staat 
voorop. 

Stijn Spierings

Hij begon zijn carrière bij Kolping 
Boys, waarna AZ, Sparta en 
RKC volgden. In januari 2020 
vertrok hij naar Sofia, Bulgarije. 
We hebben het natuurlijk over 
niemand minder dan: 
Stijn Spierings.    

Ook tot Bulgarije is het 
coronavirus momenteel 
doorgedrongen. Net als in 
Nederland liggen de competitie 
en trainingen stil en verblijft 
iedereen zoveel mogelijk thuis. 
‘’We hebben het geluk dat hier in 
Bulgarije en met name Sofia het 
aantal besmettingen stukken 
minder is dan in Nederland, 
al zijn er wel vergelijkbare 
maatregelen getroffen. Ik zit 
momenteel sinds 13 maart 
een beetje opgesloten in mijn 
eigen huis, net als ieder ander 
in Europa. Ik kom enkel buiten 
om de boodschappen te doen 
en onze hond uit te laten. Alleen 
de supermarkten en apotheken 
zijn open, alle andere winkels en 
ook de parken zijn hier gesloten. 
Ik las dat die zelfs worden 
beveiligd door het leger, zodat 
mensen daar echt niet samen 
kunnen komen. Ik sport nog 
wel in huis om fit te blijven en 
buiten dat zit ik regelmatig te 

Netflixen of te PlayStationen. Ik 
heb het geluk dat mijn vriendin 
hier nu is. Niet enkel zodat 
ik nu niet alleen ben, maar 
ook omdat ze momenteel 25 
weken zwanger is. Ik vind het 
prettig dat ik nu veel tijd met 
haar door kan brengen tijdens 
de zwangerschap. Zoveel 
samen zijn is direct een goede 
relatietest, maar dat gaat 
prima. Het is lastig dat je in zo’n 
situatie nu niet je familie en 
vrienden dicht bij je hebt, maar 
ik ben blij dat mijn vriendin en 
ons hondje nu hier zijn. Ondanks 
de crisis gaat het dus prima met 
me.’’

Maand op trainingskamp

Al bijna vier maanden is de 
Bulgaarse hoofdstad Sofia nu 
zijn thuisbasis, sinds hij begin 
januari zijn handtekening zette 
onder een driejarig contract 
bij topclub Levski. Met ruim 
1,2 miljoen inwoners is de stad 
aan de voet van de berg Vitosja 
veruit de grootste in het land. 
Eind 2019 hoorde Stijn voor 
het eerst van de interesse 
van Levski. ''Ik heb die periode 
veel contact gehad met Frank 
van Mosselveld en Fred Grim, 
waarbij ik aangaf dat ik wel 
geïnteresseerd was om deze 

stap hogerop te maken. Je weet 
immers niet wanneer zo'n kans 
weer voorbij komt. Zij gaven 
aan dat ze me graag wilden 
behouden voor RKC, maar ik 
ben blij en dankbaar dat zij mijn 
keuze respecteerden. Daarna is 
het snel gegaan. Op 13 januari 
kwam ik aan bij Levski, maar we 
gingen direct op trainingskamp. 
Eerst tien dagen in Bulgarije, 
waarna we twee weken naar 
Turkije gingen. Ik was dus 
eigenlijk bijna een maand speler 
van Levski en ik was nog niet 
eens echt in Sofia geweest.''

Een groot voordeel van de 
trainingskampen was dat 
Stijn zich direct kon laten 
zien op trainingen en snel 
kennis kon maken met 
ploeggenoten.’’Meestal zeggen 
mensen dat een transfer in de 
winterstop niet ideaal is, maar 
dat zie ik niet zo. Ik ging in de 
winter van AZ naar Sparta en 
van Sparta naar RKC, en nu 
dus weer naar Levski. In mijn 
opzicht maakt het niet heel veel 
uit. Normaal gesproken is het 
inderdaad makkelijker om aan 
te sluiten in de zomer,...

Speel nu de Kolping Boys Voetbal Quiz! Elke maand nieuwe voetbalvragen voor de echte voetbal fan. Weet 
jij alles goed te beantwoorden? Stuur je antwoord naar: quiz@kolpingboys.nl

SDW : Oudorp een eeuw  
  geleden

Klik op de afbeelding om de quiz te spelen.

De Column van…

VOETBALZAKEN

HET BESTUUR

Vraag 1 

Grétar Steinsson kwam in 2005 over van BSC 
Young Boys naar AZ. Wie was voor hem de 
rechtsback van AZ?

Vraag 2 

Hoeveel verschillende merken (shirtsponsors) zijn 
er in de eredivisie?

Vraag 3 

Ajax heeft de afgelopen jaren een aantal trainers 
gehad. Welke 4 trainers gingen Erik ten Hag voor? 
(geen interim)

Vraag 4 

Wat is de naam van het stadion van de club waar 
Edwin van der Sar speelde voor het eerst na zijn 
Italiaanse avontuur?

Vraag 5

Bjorn Kuipers is de beste scheidsrechter van 
Nederland. Wat zijn de namen van de 2 vaste 
assistenten?

Vraag 6

AZ werd in 2009 kampioen. Wie was de 
rechtsback toen?

Vraag 7

Jaap Stam hield het niet lang vol in de Kuip. 
Hoeveel wedstrijden zat Stam op de bank?

De KOLPING BOYS

ONZE SPONSOREN

Uit de 
oude doos

De derde helft Activiteiten op woensdagmiddag 
slaan aan bij Kolping Boys

Kolping boys muziek quiz!

VOETBAL QUIZVOETBAL QUIZVOETBAL QUIZVOETBAL QUIZ

OUDORP – Kolping Boys is 

een bloeiende vereniging en 

met meer dan 1100 leden 

zelfs een van de grootste 

verenigingen van Alkmaar en 

omstreken. Naast het feit dat 

men  prestatiegericht is heeft   

de vereniging dan ook net zo 

veel oog voor de recreatieve 

voetballers en ontwikkelt 

men daarnaast dan ook tal 

van sociaal-maatschappelijke 

projecten. Een project wat in 

november 2019 is opgezet heet 

“De Derde Helft ” en is met 

name gericht op senioren. De 

Derde Helft  is een initiatief van 

het Ouderenfonds en Kolping 

Boys behoort tot een van de 

eerste clubs in Nederland die 

dit heeft  ingevoerd. “Ik hoorde 

hiervan en heb gelijk de stoute 

schoenen aangetrokken’, aldus 

Van den Oord. ‘Ouderen krijg 

je niet meer zo snel aan het 

fitnessen, ze willen bij een 

vereniging horen om daar even 

bij te praten. Over sport, thuis, 

koetjes en kalfjes en over wat 

er in de wereld gebeurt. Dat 

kan nu elke woensdagmiddag 

hier. We zijn hier begonnen met 

Walking Football, wandelen 

en jeu de boulen. Mensen 

die voorkeur hebben voor 

binnenactiviteiten kunnen 

terecht in het clubhuis voor 

klaverjassen, biljarten, sjoelen 

en darten. Er komen zelfs 

ouderen die niet eens aan de 

activiteiten meedoen, maar 

even om een praatje verlegen 

zitten en een bakje koffie komen 

drinken. En niet alleen mannen, 

maar ook de vrouwen weten de 

weg naar de Nollen te vinden.’

Eind februari stond er bij het 

Walking Football zelfs al een 

heuse stadsderby op het 

programma toen Alkmaarsche 

Boys, die het Walking 

Football een jaar eerder al 

introduceerden, een potje tegen 

Kolping Boys kwam spelen

v.v. KOLPING BOYS
Sportcomplex  
De Nollen

Beverdam 3
1822 AA Alkmaar

www.facebook.nl/
kolpingboys

Achter de schermen zij we afgelopen week bezig 
geweest met het minimaliseren van de kosten. De 
volgende besluiten zijn door het bestuur genomen. 

 • Er vindt geen contributie restitutie plaats over  
  het seizoen 2019/2020.
 • Vrijwilligersvergoedingen voor trainers, 
  kantine-medewerkers en overige staf worden  
  per 01 april 2020 niet meer uitgekeerd.
 • Onderhoud aan de opstallen en materieel en  
  materiaal is geheel stopgezet.
 • De door de overheid in het leven geroepen   
  compensatieregelingen zullen wij volledig 
  proberen te benutten.  

Bovenstaande maatregelen zijn genomen in het 
belang van de vereniging. Wij hopen op uw begrip 
en coulance in dezesituatie. 

Vooruitlopend op beslissingen van de Gemeente 
Alkmaar en de KNVB hebben wij besloten om de 
maandelijkse betalingen aan deze partijen reeds 
in maart stop te zetten. Wij hopen op definitieve 
kwijtschelding van de huur- en 
lidmaatschapskosten over een bepaalde periode. 
Zowel de Gemeente Alkmaar als de KNVB heeft op 
dit moment nog geen definitief besluit genomen. 

Overige mededelingen: 

 • De geplande vervanging van het A-veld gaat 
  gewoon door. Deze kosten zijn voor rekening  
  van de Gemeente. De werkzaamheden starten  
  waarschijnlijk eind april. 
 • Nogmaals willen wij benadrukken dat het 
  Kolping Boys terrein niet toegankelijk is voor  
  wie dan ook. Wij verzoeken u om uw kinderen  
  hier op te wijzen. 
 • Via diverse informatiekanalen houden wij u op  
  de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de  
  gevolgen van het Coranvirus voor de 
  vereniging. 

Wij vragen u mee te denken over alternatieve 
inkomsten voor de vereniging. Ideeën en 
suggesties kunt u sturen naar 
voorzitter@kolpingboys.nl.

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid in deze 
lastige periode. 

Vriendelijke groet,
Bestuur vv Kolping Boys

...zodat je de gehele 
voorbereiding meemaakt en 
meer kan wennen aan de club 
en het team. Maar nu hadden 
we een maand trainingskamp, 
dus er was sowieso genoeg tijd 
om iedereen te leren kennen en 
mezelf te laten zien.’’

‘’Enig nadeel is dat de gehele 
technische staf geen Engels 
spreekt.’’

Stijn is bij Levski echter niet de 
enige Nederlander. Ook 
Nigel Robertha (ex-Feyenoord 
en -Cambuur, red.) is 
momenteel actief bij de 26-
voudig landskampioen. ‘’Hij 
heeft me hier perfect wegwijs 
gemaakt. Al mijn 
ploeggenoten spreken 
bovendien over het algemeen 
goed Engels, dat scheelt enorm. 
Enige nadeel is dat de gehele 
technische staf dat niet doet, 
dus je kan je voorstellen dat 
dat het soms lastig maakt. Je 
begrijpt dat mijn Bulgaars niet 
best is. Het is een heel andere 
taal met andere tekens dan het 
Nederlands of Engels. Ik ken 
ondertussen wel wat woordjes, 
maar die zijn vooral voetbal 
gerelateerd. Voor de rest houdt 
het snel op. Bij RKC was ik 
gewend om tijdens trainingen 
vragen te stellen aan Fred Grim 
als je iets niet begreep, nu kan 
dat niet. Alleen de hoofdtrainer 
Petar Hubchev spreekt wat 
Duits, dus dat is nog wel te 
verstaan. Gelukkig hebben we 
hier een tolk, wat het begrijpelijk 
maakt en anders kom je er met 
handen en voeten samen wel 
uit. Wat dat betreft hebben ze 
gelijk dat voetbal een universele 
taal is.’’

Getafe

Op 22 februari maakte Stijn 
zijn debuut voor Синята (De 
Blauwen), uit bij Cherno More 
Varna. Hij drukte direct zijn 
stempel door zijn eerste 
wedstrijd op te luisteren met 
een doelpunt. Bovendien 
maakte hij tijdens die wedstrijd 
met twee goals in de 93e en 95e 
minuut, dertien gele en twee 
rode kaarten direct goed kennis 
met de Bulgaarse competitie. 
‘’Je merkt dat eigenlijk alleen 
wij en koploper Ludogorets 
willen voetballen, door met 
veel technische spelers vanuit 
achteruit op te bouwen. Je 
kan de overige Bulgaarse 
teams een beetje vergelijken 
met Getafe tegen Ajax. Veel 
theater, veel overtredingen, 
heel fysiek spel en technisch 
niet heel hoogstaand. Ieder 
team heeft wel een paar goede 
spelers rondlopen, maar over 
het algemeen is dat niet te 
vergelijken met Nederland. 
Ik kan me herinneren dat we 
tegen een team moesten dat 
één-na-laatste stond, maar 
ik wist niet wat ik zag. We 
kwamen aan in een piepklein 
Bulgaars dorpje, met een heel 
slecht veld en een vreselijke 
scheidsrechter. Toch heeft het 

Tijdens de Paasdagen dwaalden mijn 
gedachten af naar 100 jaar geleden. 
Het jaar 1920. De eerste wereldoorlog 
is net achter de rug. In januari van 
dat jaar treedt het Verdrag van 
Versailles in werking en wordt de 
Volkenbond gevormd, de voorloper 
van de Verenigde Naties. Duitsland 
verzoekt uitlevering van de Duitse 
keizer die in Nederland asiel heeft 
gekregen. En Nederland weigert 
dat met zijn gedeeltelijk Duitse 
Koningshuis. Net als nu is er een 
epidemie gaande, een pokkenepidemie 
in Duitsland waarvoor in Nederland 
grote voorzorgsmaatregelen worden 
getroffen! En op voetbalgebied?? 

In april wordt de interland Holland-Denemarken 
gespeeld, uitslag 2-0. In Sint Pancras Noord 
wordt de v.v. Vrone opgericht. Dan hebben we 
het over het niet-katholieke gedeelte van Sint 
Pancras. De Parochie Oudorp waartoe ook Sint 
Pancras Zuid behoort met al zijn katholieke 
jongeren kon uiteraard niet achterblijven. De 
koppen werden bij elkaar gestoken in 1921 werd 
de Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Sterk 

Door Wilskracht opgericht, kortweg SDW.

UNIEK IN DE OMGEVING 
DAGELIJKS 8 LIVE SPORTLESSEN

Tom van der Kolk: ‘’Wij hebben na sluiting direct onze 
vertrouwde instructeurs voor de camera gezet. Pilates, 
Fitness, Aerobics of dansen wij doen er alles aan om 
iedereen gezond en fit te houden!’’

- On-line Persoonlijke Voedingsbegeleiding 
- Toegang tot meerdere on-line lesprogramma’s 
- Thuisschema’s op maat
- Dagelijks onze instructeurs live

“NU IS HET MOMENT OM TE BEGINNEN”

ALS DE DEUREN WEER OPEN GAAN, STAAN WE 
START KLAAR MET EEN MOOIE GERENOVEERDE 
SPORTSCHOOL.

OOK ZAL HET SPORTEN BIJ ONS VOLLEDIGE CORONA 
PROEF ZIJN. 

Vrijblijvend informatie of een on-line kijkje nemen? Mail 
ons: info@tomvanderkolk.nl

laat het ons alstublieft weten. Dan kunnen we 
daar in het gedenkjaar 1921 op gepaste wijze 
aandacht aan besteden. 

Dick Veel dickveel@hetnet.nl en 
ondergetekende p.groot28@upcmail.nl zijn u 
daar heel dankbaar voor! Mocht u gezichten op 
deze foto herkennen, laat het ons weten.

Peter Groot

bijvoorbeeld vrijwilligerstaken 
binnen een vereniging. Wij als 
gemeente Alkmaar juichen dit 
alleen maar toe.‘

Wie meer wil weten over 
De Derde Helft  bij Kolping 
Boys kan contact opnemen 
met John van den Oord via 
johnvandenoord57@outlook.

com 
of 06 39 110 588.

De gevolgen voor de vereniging zijn ingrijpend. 
Niet alleen op sociaal- en sportief gebied, maar 
ook op financieel gebied. Naast contributie- en 
sponsorgelden is de kantine-opbrengst een 
zeer belangrijke bron van inkomsten. Door het 
wegvallen van deze inkomsten ontstaat er een 
tekort op onze begroting. 

Naast het stopzetten van de competities hebben 
wij ook besloten om de voor mei en juni geplande 
toernooien niet door te laten gaan. Ook dit 
betekent een financiële aderlating.
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