VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN”

NIEUWSBRIEF-februari 2019
Beste sportvrienden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari 2019 met nieuws van onze eigen vereniging

Agenda van de activiteiten:
15 februari
23 februari
15 maart
26 maart
29 maart
6 april
19 april
22 juni
23 juni

Kaartavond
Nationaal Voetbal Carnaval
Kaartavond
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering COVS Breda e.o.
Voorjaarsbingo
Pokertoernooi
Kaartavond
Landelijk COVS-veldvoetbaltoernooi te Enschede
Zomerkaartmarathon

23 februari Carnaval bij de scheidsrechtersvereniging Breda en omstreken
Buiten ons feest is de Raad van Elf rond carnaval druk in beweging om feesten tot een knalfuif te maken en
daarnaast om zelf ook te genieten van carnaval en alles wat hierbij hoort.
Het eerste feest waar we een optreden hebben gegeven was op 6 januari. We waren te gast in de Haagse
Beemden waar de Prins van Giegeldonk ons en andere gevolgen welkom heette. Inval prins Pat den 1ste
verving de zieke Gerard-Jean den 1ste en samen met zijn gevolg en pages is dit een eerste mooie middag
van het jaar geworden.
Onze volgende grote activiteit zal ons eigen feest zijn op 23 februari, voor de 50ste keer carnaval bij de
scheidsrechters, uitnodiging zal per mail verschijnen.
Verdere optredens zullen zijn:
22 feb Bezoek aan WDS vanaf 20.30 uur
23 feb Feest in de Toss2
27-02-2019 Optreden Senioren carnaval (zaal Vianden) vanaf 14.30 uur
01-03-2019 Optreden Jacinta school (Blauwe Kei) vanaf 14.00 uur
01-03-2019 Bouwersbal (zaal Erasmus) vanaf 20.30 uur
02-03-2019 Optocht Blauwe Kei (verzamelen Lange Bedde) vanaf 13.00 uur
05-03-2019 Optreden Kindercarnaval (zaal Vianden) vanaf 14.30 uur
Wilt u bij een activiteit aanwezig zijn dan horen wij het graag. U kunt contact opnemen met Dennis de Vos
vriendenvandescheidsrechters1@gmail.com of Rob Luyken 06-654975585.
Wij kunnen ook nog wat leden gebruiken in de Raad van Elf, indien je interesse hebt neem dan contact op
met een van bovenstaande personen en anders zien we je graag op ons feest op 23 februari
Commissie Raad van Elf
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15 februari maandelijkse kaartavond
Vrijdag 15 februari is er de maandelijkse kaartavond en kunt u allen weer deelnemen aan een avond waar
u in een gezellige sfeer kunt rikken of jokeren. Leden, met familie, vrienden en kennissen zijn deze avond
van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur en deelname is gratis.

Lief en leed
Jos de Ruijter is 19 december na een hersenbloeding eerst opgenomen in het Amphia ziekenhuis maar is
nu voor verpleging overgebracht naar De Volckaert in Dongen.
Ben van Gils sukkelt met zijn gezondheid en moet daarvoor nog enkele onderzoeken ondergaan.
Doortje Mallo heeft bijna alle vooronderzoeken doorlopen en als ook de laatste hebben plaats gevonden
zal zij met enige spoed worden geholpen.
Eric Mureau is aan zijn knie geopereerd na een misstap bij het uitstappen uit zijn vrachtwagen.
Marcel Smits is al een viertal weken met een longinfectie aan zijn bed gekluisterd.

Fluiten in het buitenland met Tournaments Abroad
Het bestuur kreeg deze mail met het verzoek die door te sturen naar onze leden en omdat wij het leuk
zouden vinden als er leden van onze vereniging zijn die deze uitdaging aan willen gaan plaatsen wij hier
hun bericht. De mail luidt als volgt:
Via deze weg willen wij jullie graag informeren over de mogelijkheden van Tournaments Abroad Nederland
(& België).
Tournaments Abroad is een non-profitorganisatie met als doel scheidsrechters ervaring op te laten doen in
een ander land. Momenteel werven & selecteren zij scheidsrechters voor meer dan 40 toernooien over de
gehele wereld.
Wij als Tournaments Abroad Nederland bieden voor de zomer van 2019 zeven verschillende toernooien
aan. Wellicht hebben jullie al een en ander over ons gelezen in de November-editie van “De
Scheidsrechter”.
Ook komende zomer willen we weer Nederlandse scheidsrechters de mogelijkheid bieden om een
onvergetelijke internationale ervaring op te doen. Wij denken dan ook dat dit voor veel van jullie leden een
mooie ervaring kan zijn en willen jullie dan ook vragen het artikel en de inschrijflink met hen te delen.
Artikel De Scheidsrechter:
http://tekstueelgp.instantmagazine.com/scheidsrechter/8-2018/tournamentsabroad/?fbclid=IwAR2e8Bu4lXf_HzLdIES9krWS00peD4xZMiBWvFNpGM57fOwrdylKkTrQe-A
Inschrijflink:
https://docs.google.com/forms/d/1oMRq7KFNBNhrdts_VD169UyJiNSEF13yQmCfO3Q4XEQ/edit
Volg ons ook op Facebook:
https://www.facebook.com/scheidsrechterTournamentsAbroadNLBE/
Mochten jullie nog vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Jelle, Justin, Mick, Lennart, Younis, Sven, Marcello, Vinze, Mitch & Ahmed

Overleg cluster COVS met KNVB
18 februari overleggen bestuursleden van verschillende COVS-groepen, waaronder die van Breda, in
Eindhoven met Ludy Schoenmakers van de KNVB. Dit overleg is gepland om samen eventuele knelpunten
in een vroeg stadium te bespreken en trachten ze ook snel op te kunnen lossen.
Zijn er leden van onze COVS-groep die vragen hebben aan de KNVB dan kunnen zij dat aan de secretaris
kenbaar maken: breda@covs.nl
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Wikkeveld 6
4854 MH Bavel
Tel/fax 0161433854
Mob. 06-51208896
arjaneversdijk@hetnet.nl







Uw adres voor aanleg, vervanging en onderhoud aan:
Centrale verwarming en gaskachels
Sanitair (ook complete badkamers)
Daken (bitumen en epdm)
Waterleiding
Gasleiding
Zinken goten

Contributieregeling/betaling
•
•

Het contributiejaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december
De hoogte van de jaarlijkse contributie is tijdens de ALV van 2018 voor het verenigingsjaar 2019
vastgesteld op € 45
Voor gezinsleden geldt een contributie van € 22,50.
Jeugdleden zijn tot hun 18e jaar vrijgesteld van contributie, daarna mogen zij twee jaar de helft van
de contributie, dus € 22,50, betalen. Daarna geldt voor hen de normale contributie van € 45.
• Leden worden via de nieuwsbrief van januari, februari, maart en april, die alle leden digitaal
ontvangen, in kennis gesteld van de mogelijkheid hun contributie te voldoen.
• Het bestuur is van mening dat de contributie over het contributiejaar op 1 mei voldaan kan zijn.
Leden die op 1 mei nog niet hebben voldaan aan hun verplichtingen, krijgen een persoonlijke
herinnering. Op 1 juni krijgt men een 2de herinnering die verhoogt zal worden met een bedrag van
5,00 administratiekosten.
Indien de contributie niet is voldaan voor 1 september van het jaar, kan de incasso worden over
gedragen aan een deurwaarder. Deze leden worden vanaf die datum uitgesloten van deelname aan
evenementen van de vereniging. De kosten van de deurwaarder komen geheel voor rekening van de
gemaande.
U kan uw contributie voor 2019 overmaken op de rekening van de
voetbalscheidsrechtersvereniging Breda e.o. NL14 INGB 0001 6328 60 onder vermelding
contributie 2019 en naam lid.
Namens het bestuur alvast bedankt voor uw medewerking.
De penningmeester
Wij verwelkomen onze nieuwe sponsor:
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Elke dag eerlijke en verse producten. ‘t Paviljoen is een lunchroom die voor iedereen toegankelijk is, u
kunt er dagelijks terecht voor de lekkerste koffie, broodjes en onze heerlijke verse salades. Onze smoothies
zijn inmiddels al een begrip.
Vervelen op koopzondag is ook niet meer nodig, u kunt bij ons genieten van een heerlijke High Tea (enkel
op reservering). ‘t Paviljoen is uitermate geschikt voor besloten gelegenheden, u kunt hiervoor terecht in
onze gezellige loungeruimte deze is geschikt voor 20 personen. U kunt hier vergaderen of alleen even een
brainstormsessie houden waarbij u gebruik kunt maken van onze draadloze internetservice.
Onze loungeruimte is sfeervol ingericht met een heerlijke loungebank, diverse hockers en een knetterende
open haard waar u even tot rust kunt komen en kunt genieten van onze eerlijke verse producten.
U vindt ’t Paviljoen aan de Nieuwe Markt 49A 4701 AD te Roosendaal. Tel: 0165-393464
CONVOCATIE
Hierbij nodigen wij de leden van de voetbalscheidsrechtersvereniging Breda en omstreken uit tot
het bijwonen van de 94e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden op dinsdag 26 maart 2019 in het clubgebouw De Toss aan de
Valkenierslaan 285a en vangt aan na de training om 20.45 uur.
AGENDA

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Opening door de voorzitter
Ingekomen post en berichten van verhindering
Behandeling van de notulen van de 93e jaarvergadering van 13 maart 2018
Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de penningmeester
Jaarverslag ontspanning
Jaarverslag spelregels
Jaarverslag training voetbal
Jaarverslag website
Vaststellen van de balans, winst en verliesrekening over 2018 en de begroting voor 2019
PAUZE
Verslag van de kascontrolecommissie
Verkiezing kascontrolecommissie
Vaststellen contributie voor 2020
Bespreken van het bestuursbeleid
Bestuursverkiezing
Bespreken van het jaarverslag en de jaarcijfers van de Stichting Klubhuis
Huldigingen
Genodigden aan het woord
Rondvraag
Sluiting.

Ad 10: De jaarcijfers en toelichting op die cijfers zullen op de jaarvergadering uitgereikt worden en de
aanwezigen zullen de gelegenheid krijgen die stukken te bestuderen.
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Ad 16; Volgens rooster zijn aftredend voorzitter Rob Luyken, tweede secretaris Jeroen Geerts en
portefeuillehouder spelregels/beheerder website Jean Pierre Loontjens. Rob Luyken is vorig jaar de
tussentijds afgetreden voorzitter Cor Nagtzaam opgevolgd en is nu daarom dit jaar aftredend.
Allen stellen zich herkiesbaar.
Volgens artikel 13.4 van het Huishoudelijk Reglement kunnen leden kandidaten voordragen met een
schriftelijke voordracht die uiterlijk drie dagen vóór de ALV bij de secretaris binnen moet zijn. Bij die
voordracht moet een bereidverklaring zijn, die door de kandidaat en tenminste vijf leden met stemrecht is
ondertekend en voorzien van leesbare namen.
Ad 17: De jaarcijfers van de Stichting Eigen Klubhuis zullen ter vergadering worden uitgereikt. Na
behandeling zullen deze stukken weer worden ingenomen.
Piet Janssen, secretaris

Verzoek om sponsoring van Dennis de Vos
Samen met mijn zwager Henny ga ik een super sportieve uitdaging aan in 2019
Aangezien onze gezamenlijke hobby fietsen is, en wij graag iets willen doen voor het goede doel hebben
wij ons ingeschreven voor de volgende uitdaging:
Tour for life 2019
Dit houdt in dat wij in 8 dagen tijd van Italië terug naar Nederland gaan fietsen.
Wij zullen ruim 1300 km en 19000 hoogte meters afleggen in 8 dagen tijd zonder rustdag.
Tour for Life wordt gereden van 25 augustus 2019 tot en met 1 september 2019.
We starten in Bardonccia in Italië en eindigen in het Tom Dumoulin Bike Park te Sittard in Nederland.
Dit doen wij zeker voor de sportieve uitdaging, maar uiteraard ook voor het goede
doel:
Daniel den Hoed fonds
Met als streven, kanker de wereld uit helpen. En tot het zover is, er in ieder geval voor zorgen dat we de
behandeling van kanker zo effectief mogelijk maken en aandacht hebben voor de kwaliteit van leven van
de patiënt. Dat is het doel van het Daniel den Hoed Fonds. De oproep van het fonds naar buiten toe is dan
ook:
‘Maak kanker kansloos’
Helaas hebben wij onze schoonmoeder verloren aan deze vreselijke ziekte en zo heeft bijna iedereen wel
iemand in zijn of haar omgeving die kanker heeft, heeft gehad of helaas hieraan is overleden. Daarom is
onderzoek naar kanker hard nodig en daar is veel geld voor nodig.
Daarom gaan wij deze uitdaging aan en is ons doel om gezamenlijk minimaal € 5.000, - op te halen voor het
Daniel den Hoed fonds.
Daarvoor hebben wij jullie steun en sponsoring hard nodig!
Sponsor ons via onderstaande link: https://www.tourforlife.nl/team-076
Wij hopen dat we op jullie steun kunnen rekenen. Elk bedrag is welkom

Vaantjes voor de pupil van de week Leden die standaardelftallen fluiten kunnen bij de secretaris
nog steeds gratis vaantjes vragen om uit te reiken aan de pupil van de week. Daarnaast heeft de secretaris
COVS-mouwemblemen en KNVB-emblemen op voorraad.
Als u op deze nieuwsbrief wilt reageren of zelf kopij wilt aanleveren voor een volgende uitgave kunt u
contact opnemen met het secretariaat breda@covs.nl
Secretaris, Piet Janssen

