










Taba zoekt vrijwilligers
In het begin van dit seizoen plaatsten wij een oproep voor ouders die zich in wilden zetten voor:de jeugdcom-
missie, de toernooicommissie, als trainer en zo voor nog een paar taken.
De oproep was urgent, als daar niet door ouders (en seniorleden) op gereageerd was  zouden we met een aantal 
teams niet verder gekund hebben en was er in het voorjaar geen toernooi geweest. De respons was niet over-
weldigend, maar voldoende om de jeugdcommissie aan te vullen en een enthousiaste toernooicommissie op te 
richten. We konden dus door!

Maar zo halverwege het seizoen hebben we voor de korte en de iets langere termijn wel een aantal vacatures:
- We zoeken aanvulling voor de jeugdcommissie. Het liefst een ouder uit de F-jeugd. Gezien de huidige samen-

stelling (3 vaders) gaan we voor positieve sexediscriminatie. Bij gelijke kwaliteiten geven we de voorkeur aan 
een vrouw!

- Ook is er bij het wedstrijdsecretariaat op zaterdagochtend behoefte aan minimaal twee verse krachten. Je 
ontvangt als wedstrijdsecretaris de teams en scheidsrechters, wijst (volgens een bestaand schema) kleedkamers 
toe en zorgt ervoor dat de wedstrijdformulieren goed ingevuld worden.

- Volgens seizoen gaat Eef van Leeuwen, onze materiaalman, ons verlaten. Voor hem zoeken we een opvolger. 
Heb je belangstelling, praat dan eens met Eef (hij is er op woensdagmiddag) of met een van de mensen van de 
technische commissie. Je krijgt dan een idee wat er allemaal bij komt kijken. Het hoofdbestuur vergadert eind 
februari over de precieze invulling van deze functie. Daarna zal er ook een profielschets gemaakt worden.

- Tenslotte zijn we op zoek naar trainers. We hebben in ieder geval trainers nodig voor de 3 nieuwe F teams die 
we volgend seizoen zullen krijgen. Maar ook voor de oudere teams zijn trainers welkom. Voor het trainen en 
coachen van de hogere D, C, B en A teams wordt trouwens een vergoeding gegeven.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor een van deze vacatures, neem dan contact op met  

Hans van Koolbergen, 6939139 of hansvk@afctaba.nl



Taba is een financieel gezonde club, maar we hebben toch 
wel wat wensen die extra geld kosten, zoals
- Een betere accomodatie (over het verbouwingsplan 

meer in een komende TabaTreffer)
- Intensievere begeleiding bij de (oudere)  jeugd
- Beter materiaal
- Eventueel (extra) mensen voor het materiaal,  

het terrein en de bar

Er is op dit moment een ‘sponsorclubje’ bezig om na te 
denken hoe we aan dat extra geld kunnen komen. Heb 
je suggesties of ideeën, geef dat dan door aan Chretien 
Felser (felser@sioo.nl).

Het sponsorclubje houdt zich bezig met de wat langere 
termijn. Op de korte termijn zijn er twee concrete zaken 
waar Taba inkomsten door kan krijgen.
- De grote clubactie
- Cartridges inzamelen

De Grote Clubactie (www.clubactie.nl)
Lootjes verkopen voor de club.  Per lot komt er !2,- in 
de clubkas. Belangrijke data: voor half april moeten we 
aangeven hoeveel loten we  willen hebben. Vanaf septem-
ber: verkopen.
Wie voelt zich geroepen om dit te organiseren. Laat teams 
met elkaar concurreren om de nummer 1 plek (met belo-
ning uiteraard!), bedenk andere leuke acties om de lootjes 
te slijten.

Cartridges United (www.cartridges-united.com)
Door cartridges in te zamelen kun je punten verdienen. 
Met die punten is dan weer Nike materiaal te bestellen 
(hesjes, ballen, EHBO set etc.)

Wie wil hier de schouders onderzetten

Meld je aan bij Hans van Koolbergen 

(jeugdsecretaris@afctaba.nl)

Taba heeft geld nodig!
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Iets te timmeren? 
Laat het doen door 
De Kuyper.
Gegarandeerd vakwerk!
Telefoon : 06 51786906, 
fax : 020 6000926

De Kuyper, sponsor 
van TABA zaterdag 1
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