
Raptim-bestuur
flink vernieuwd
- 
COEVORDEN. - Op de Rapaim-jaarvergadering die

deze week in het clubgebouw ,,de pikoloni. ie
gehoudeE, is de vertrekkeDde v;orzitter J. Kok
benoeird tot ere-voorzitter vaÈ de Coevorder voetbel-
vereniging. De vergadering had een interessant€
agenda: mede daardoor war€r er zo'n Zl Roptimmers
aanwezig.

r€ld J. ADberseo veïblijd óet
d€ Dr€tatiebek€r. ADb€raên ià "

leidê! van het @htê ê1ff51: """'-zitter vaD de jeusd- €n jubiteun-

Kok heeft 18 jaar in hêt RaDtim-
be8tuu! sez€ten, waane elfjaar
alÊ voorzittei Beide áadallen zijn
lecor& in de annalsn van de
vereDisins. S€tretsrii B. ÁmbeF
cen die oo* afscheid nam vD h€i
b$tuu., beherde al op 22-jarise
leeftijd de Ïas vab Rapíib. De
I aatste d ne jaar was hij secíetaris.
AbbetÊeD serd ben@ód iot lid
varl veldiensie van RaptiD. H.
Niihof. die ook het bestuurswerk
aatt de wilgen hiDs, heeft €€D acht
jaa! laDse be€tuurscaÍlière acht€i
de ns; hij Lleeg en aauteker

In h€i Dieuwe b€stuur zijn sekG
zsn: H. v.d. Hêide ah vooritt€r
(bekeDd uit de KNvB.êchei&r€ch-
têrswer€ld en van v.v. Valther-
nond) en J. Haan en B. MaÉ.

Secettri. Ambêrren m€mo-
reetde in zijn raen;nlas dat de
Raptinmers neer ooe hadden
voor de jubil€unaciivitêit€n in
het kadei van het 5Giaris
b$taan dan voo! de DrBtatieË
oD de crasmaí. Allee; RaDtió 8
werd o$s€slas€D kampioeD.
Raptin zer hes wel een led€n,
s!@i te venerk€n, nanelijk van
3?2 raa! 388. Àmb€rgen blacht
dê Foie bèuit ván het veld en de
dalins vaD de strallen mst 200
procent nog ill h€linnêring.

MINDER POSTTIEF
P€nningmee.ter F. Bo8nan

Itet wat mbder pGitieve ge-
hide'r horen in verbÊdd mêt de
kas vsD Raptib. Er werd dit
jaar e6n klein verli6 aeleden.

VooEitter Kok was ela te\rred€n
over het Iêit dat het b€dlijfsleven
zich dil. iaar van de coede ksnt
heeft latêD zieo tijd€ns deju bileD
-activitf itan. Kom€Nrd€ zondac ?ál
d6t PM tr z.ion zijD xniddeb dê
BpoDaoriDs van het Mste elflal
dMr d. CáhmPílsrr RqLlê. Dir
b€dtijf heêÍ1 zich voor driè jaer
verboDden met shirtrsclane aan
Raptin, teryijl men ooL de 6nal1-
ciëtr v€EcháJf vtui dê orqsieátiê
v& eo sroot !€siobaai voetbal-
to€rnooi dat in de zonq vsa 198i1
,Àl c'orden s$p€€ld.

fijdena de jaawergaderins

CONTRIBUTIE

OMHOOG

BIJ RAPTIM
De vo€tbalver.niging Raptim in
Coelorden die vo.isê wêek haÀr
jaane.saderins hield heeft een
a.ouwe Àanhang. Niêl mirdêr
dÀn e€nderdealeel van dê kiesge-
rechíigde leden sas naar de Ben-
theimêryoorí gekomen om te ho-
.en over het wel en wêê vzn hun

Rallrm hcclt over he1 áfeelopen
s.i2o.n een radelig saldo lan
ruim viji mrilc gebad heiceen
É.hr!r nog niet \\il zeggen dái
men nr de .ode .jjfe.s zitr o! de
balans siaat uitenrdelijk noe èen
bà1ig saldo Wel zullen de.on1ri.
buries voor het nieuw. seizocD
mct vijf procêni \tordcn v.r

Voo.zitlèr J B Kok loónde zr.h
zccr verheugd ovcr de Coedc sa
menq€.kng m.t de zate.dagver
enigLrg CSVC die voor ecn aàn
tal wedsrrijden haar kaniine b€
schikbaar hc.lt eesleld àan Rap.
lLm cn teveN hèel1 rngcslemd
met het eebruLk van de velden, in
verband nel d. reconstructie
Als hoogr.punt in het verenr
ghgsjaar rverd het káhpioen-
schap var het heedc ieam g.'
noemd en dè prorotic naar dc
rèser!. ecrsi. klasse.

Dc Raptim preslálrebcker wcrd
uitCereikt aan pcnnnrgmccster
Benni€ Amberg.nt het komÊnde
seizoen gaat hij als leider van h.t
eersle ieám optredèn. Tol opvol
ger lan de heer c. Brockhuizen'
dic zich niet hérkiesbaar st€Lde in
h.t besiuur. rerd Jan Schepers


