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Jaarverslag 2018
2018 is in alle opzichten een rustig en redelijk succesvol jaar geweest al blijkt onze
terughoudendheid ten aanzien van het organiseren van COVS-activiteiten wel juist te zijn
geweest. De meeste groepen hebben geen interesse meer om deel te nemen aan de
spelregelwedstrijden en ook voor het zaal- en veldvoetbaltoernooi is de belangstelling
minimaal. Bestuurlijk hebben we een heel rustig en degelijk jaar gehad met alleen de
geplande mutaties tijdens de jaarvergadering. Alle bestuurders hebben zich ook in 2018 met
veel enthousiasme voor onze vereniging ingezet.
Het bestuur heeft besloten dat het jaarverslag van de secretaris voldoende informatie geeft
over de activiteiten van onze vereniging zodat er vanaf dit jaar volstaan wordt met dat
jaarverslag. Dit betekent dat de andere bestuursleden op de jaarvergadering geen
jaarverslag meer zullen presenteren.
Voetbal
Sportief gezien begon het verenigingsjaar met het traditionele zaalvoetbaltoernooi dat 6
januari door de groep Tilburg in Loon op Zand werd georganiseerd. Omdat al in de eerste
wedstrijd Laurens Heikamp een blessure kreeg kon er niet meer worden gewisseld en dat
had zijn weerslag op de uiteindelijke prestatie en de laatste plaats. Een compensatie met de
sportiviteitsprijs zat er dit jaar jammer genoeg niet in.
Bij het jaarlijkse veldvoetbaltoernooi om de Kees Rekkers trofee werd 25 mei in Waalwijk de
derde plaats behaald achter Tilburg en De Langstraat.
Onze deelname aan het landelijk veldvoetbaltoernooi van 16 juni te Eindhoven was wat
resultaat betreft misschien niet om over naar huis te schrijven maar sportiviteit en sfeer
voerden deze dag de boventoon. Dat het team als laatste eindigde was niet verrassend te
noemen maar dat ze door een mistige telling naast de sportiviteitsbeker pakten was een
grote teleurstelling.
Spelregels
Bij de voorrondes spelregelwedstrijd voor COVS-teams uit het oude district Zuid I, 26
februari in Breda en Eindhoven gehouden, werden de Bredase teams nummer 1 en 2 en
plaatsten zich zo voor de (districts)finale. Tijdens die warrige en slecht beoordeelde finale,
die 7 april door de groep Valkenswaard werd georganiseerd, zorgden een tweede en vijfde
plaats voor teleurgestelde reacties.
De in het verleden door Roosendaal georganiseerde spelregelwedstrijd om de Bas van
Ineveld bokaal is door het bestuur vervangen door de wedstrijd om de West-Brabant Bokaal.
De wedstrijd die 11 december door onze groep werd georganiseerd werd gewonnen door
het gastteam uit Rotterdam.
Ontspanning
De nieuwjaarsreceptie was al op 2 januari en kende ook nu weer een goede opkomst en een
gezellige sfeer met buren, bestuur van de vogelvrienden en bestuurders van onze buren van
Baronie.
Carnaval was erg vroeg in het jaar maar dat kon de pret niet bederven en Prins en Raad van
Elf konden weer met volle teugen genieten in een mooi versierde De Toss.
De maandelijkse kaartavonden konden altijd weer rekenen op een vaste kern deelnemers
die er samen steeds een gezellige avond van maakten.
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7 september werd de traditionele seizoenopening met barbecue georganiseerd. Tijdens deze
avond zijn de gepromoveerde scheidsrechters, Maik Schrama, René de Wijs,
Danny van Helden, Haico Michielsen, Ronald Mol en Jack Brummer, die als gast waren
uitgenodigd, gehuldigd en hebben van het bestuur een kleine attentie ontvangen.
Het pokertoernooi ging op herhaling en de belangstelling overtrof de verwachtingen. 24
maart en 27 oktober zijn er pokertoernooien georganiseerd. 24 maart was Jean Pierre
Loontjens de ongekroonde pokerkoning en 27 oktober werd de prijs gewonnen door een van
de jonge introducees.
De zomer en winter kaartmarathon kunnen steeds weer rekenen op een vaste groep
deelnemers. Dat komt zeker door de goede organisatie en ook de bezetting van bar en
keuken levert een positieve bijdrage aan het slagen van deze activiteit.
De voorjaars- en kerstbingo kenden weer een goede opkomst, een overvolle prijzentafel en
een degelijke organisatie.
Het jaarlijkse hoogtepunt, de Kerstavond, kende weer de warme belangstelling van trouwe
leden, die er zoals steeds een feestelijke avond van hebben gemaakt.
Clubavonden
De clubavonden van afgelopen jaar waren van een wisselend niveau. De clubavond met
Kevin Blom was goed maar die van de internationaal hockeyscheidsrechter Coen van Bunge
was de beste van de afgelopen jaren en het was daarom jammer dat de opkomst wat
tegenviel. De clubavond met Sjoerd Mossou was niet van het kaliber dat we hadden
verwacht. De clubavond die in het teken van de spelregels stond was goed bezocht en
leerzaam.
Website
De website is het afgelopen jaar door ruim 15.000 mensen in totaal bezocht. Dit iets minder
dan voorgaande jaren en dit heeft merendeels te maken dat de aanstellingen momenteel via
de Facebook-pagina gepubliceerd worden.
De meest bekeken informatie op de site zijn de pagina’s met clubnieuws, verslagen met
foto’s van evenementen en spelregels.
Met ingang vanaf heden worden ook de nieuwsbrieven op de website geplaatst en blijft er
een archief beschikbaar met de oude nieuwsbrieven.
Door de omzetting naar een nieuw platform zijn er ook het afgelopen jaar geen “aanvallen”
meer geweest van buitenaf waar het oude systeem te gevoelig voor was. Echter door grote
drukte met werkzaamheden is het nog niet gelukt om een nieuw systeem actief te krijgen
waarop iedereen zijn aanstellingen weer kan publiceren, maar dit gaat in de toekomst weer
wel mogelijk worden.
Tevens wordt er naar de mogelijkheid gekeken om interactief spelregelvragen te kunnen
maken via de website.
Bijeenkomsten met scheidsrechtercoördinatoren
Er zijn op initiatief van de groep Breda twee bijeenkomsten georganiseerd voor de
scheidsrechtercoördinatoren van alle voetbalverenigingen binnen ons werkgebied. Het
waren zinvolle en leerzame bijeenkomsten maar gezien de scheidsrechtertekorten bij veel
voetbalverenigingen viel de opkomst van beide avonden iets tegen. Toch heeft het bestuur
besloten om de ingeslagen weg te blijven volgen en de bijeenkomsten zelfs uit te breiden
naar de verenigingen die liggen in het gebied van de opgeheven groep Roosendaal.
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Het bestuur;
De samenstelling van het bestuur is in 2018 veranderde door het tussentijds aftreden van
voorzitter Cor Nagtzaam. Rob Luyken hanteert sinds de jaarvergadering de voorzittershamer
en het bestuur is aangevuld met Jack Brummer, de oud-voorzitter van de opgeheven groep
Roosendaal. Wietse Thobokholt, die als kandidaat-bestuurslid mee zou gaan lopen moest
vanwege een verhuizing al snel afhaken. Na de jaarvergadering bestond het bestuur uit de
volgende leden:
Voorzitter;
Rob Luyken
Vice voorzitter:
Jack Brummer
Secretaris;
Piet Janssen
2e secretaris/notulist:
Jeroen Geerts
Penningmeester;
Hugo Vogelezang
Training/voetbal
Jack van de Perre
Website en P.R.
Jean Pierre Loontjens
Erevoorzitter Piet van Tilborg, die namens het bestuur de sociale contacten met zieke leden
en huisgenoten onderhoudt, heeft het afgelopen jaar weer de nodige bezoeken afgelegd aan
zieke of geblesseerde leden.
Verzoek: om onze belangstelling te kunnen blijven tonen is het belangrijk dat wij weten dat
er iets aan de hand is waar wij aandacht aan moeten schenken vandaar hierbij een
herhaalde oproep om zaken die u bekend zijn bij het bestuur te melden.
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar 11 maal en steeds in ons eigen clubhuis De Toss.
De vergaderingen werden gehouden op de volgende data; 18 januari, 21 februari, 21 maart,
24 april, 16 mei, 20 juni, 22 augustus, 19 september, 17 oktober, 21 november, 19december.
Het ledental;
In 2018 is het ledental zo goed als stabiel gebleven. Op 1 januari 2018 had onze vereniging
143 leden waarvan 5 ondersteunende of gezinsleden en 17 juniorleden met een gratis
lidmaatschap. Op 31 december 2018 was het ledental 145 waarvan 6 gezinsleden en 16
juniorleden waarvan er 8 dit jaar de helft van de contributie moeten gaan voldoen.
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering;
De 93e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 13 maart 2018 en
werd bijgewoond door 44 leden.
Onderscheidingen
In 2018 waren er vier jubilarissen te huldigen:
25 jaar lid: Jurgen Kuijpers, Cees Ripmeester en John van Vugt
40 jaar lid: Wim Dictus.
Tijdens de jaarvergadering werden de drie leden die 25 jaar lid waren door voorzitter Rob
Luyken toegesproken en werd de bijbehorende speld uitgereikt.
Wim Dictus moest wegens gezondheidsreden op het laatste moment afmelden en zijn speld
is bij hem thuis door voorzitter Rob Luyken uitgereikt.
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Activiteiten;
Onze vereniging heeft in 2018 de volgende activiteiten georganiseerd:
2 januari:
19 januari:
3 februari:
16 februari:
23 februari:
12 maart:
13 maart:
16 maart:
20 maart:
24 maart:
13 april:
20 april:
24 april:
18 mei:
24 juni:
7 september
21 september
25 september
19 oktober
27 oktober
29 oktober
16 november
17 november
22 november:
27 november
7 december
22 december
27 december

Nieuwjaarsreceptie
Kaartavond
Nationaal COVS Voetbalcarnaval
Kaartavond
Voorronde spelregelwedstrijd COVS-teams Zuid I
Bijeenkomst coördinatoren
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Kaartavond
Clubavond met Kevin Blom
Pokertoernooi
Voorjaarsbingo
Kaartavond
Clubavond met Sjoerd Mossou
Kaartavond
Zomer kaartmarathon
Seizoenopening met barbecue
Kaartavond
Clubavond met spelregels
Kaartavond
Pokertoernooi
OBA-vergadering met uitreiking COVS Fair Play bokaal
Kaartavond
Installatie Prins en Raad van Elf
Bijeenkomst coördinatoren
Clubavond met internationaal hockeyscheidsrechter
Najaarsbingo
Kerstavond
Winter kaartmarathon

Activiteiten die door onze vereniging in 2018 zijn bezocht of waaraan is deelgenomen:
5 januari:
26 februari:
6 april:
9 april:
16 mei:
25 mei:
30 mei:
16 juni
25 juni
5 september
9 oktober
19 december:

Zaalvoetbaltoernooi district Zuid I te Reusel
OBA-vergadering bij v.v. UVV’40
Districtsfinale spelregelwedstrijd COVS-teams Zuid I
Bijeenkomst groepen Zuid I te Breda
Afsluiting SO III cursus
Kees Rekkerstoernooi te Waalwijk
Afsluiting cursus verenigingsscheidsrechter
NK COVS veldvoetbaltoernooi te Eindhoven
OBA-vergadering bij WDS
Clubavond Bergen op Zoom met Jeroen Manschot
Deelgenomen aan clusteroverleg te Eindhoven
Laatste avond SO III

Externe contacten;
Omdat de buren in de Valkenierslaan in 2018 nog steeds overlast ondervonden van lawaai
makende jongeren op het sportcomplex zijn er nog enkele bijeenkomst geweest met buren,
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Baronie, COVS en gemeente Breda. Om de jongeren buiten het complex te houden zal er een
nieuwe poort worden aangebracht. (Is intussen geregeld)
Door tussenkomst van Piet Aarts wordt er regelmatig een beroep op onze actieve
scheidsrechters gedaan voor het leiden van wedstrijden van de NAC-jeugd bij Boeimeer en
WDS.
De contacten met de voetbalverenigingen in ons werkgebied liepen meestal via het kanaal
van het OBA (Overlegorgaan Bredase Amateurvoetbal) en soms op eigen initiatief in het
kader van ons normen en waarden beleid. Onze COVS is ook actief binnen de commissie
Sportiviteit en Respect.
Binnen het OBA is afgesproken dat onze groep elk jaar de laatste vergadering in de maand
oktober zal organiseren omdat op die vergadering de door ons beschikbaar gestelde Fair
Play bokaal wordt uitgereikt. De Fair Play prijs over het seizoen 2017-2018 is gewonnen door
de v.v. Bavel en 29 oktober door wethouder Quaars aan de voorzitter van Bavel uitgereikt.
De ondersteuning die onze vereniging op spelregelgebied aan de voetbalverenigingen heeft
aangeboden wordt maar mondjesmaat opgepakt. Onze voorzitter Cor Nagtzaam verzorgt
samen met Jean Pierre Loontjens de presentaties. Als het nodig is kunnen zij Wim de Jong
vragen om hen te ondersteunen.
De KNVB en de landelijke COVS informeerden ons regelmatig via de digitale nieuwsbrieven.
In het afgelopen jaar zijn er door verschillende groepen uit Zuid I, waaronder onze groep,
opnieuw gesprekken geweest met de KNVB-afdeling Zuid te Eindhoven. In de nieuwsbrieven
of per afzonderlijke mail werden de leden steeds geïnformeerd.
Ook in de toekomst zullen wij onze leden daar waar nodig individueel ondersteunen of hun
belangen via alle geledingen van de COVS behartigen. Als er leden zijn die ondersteuning
nodig hebben in de relatie met de KNVB of bij tuchtzaken kunnen zij een beroep doen op
ondersteuning bij secretaris Piet Janssen.
Tot slot
Door het enthousiasme en de inzet van bestuurders, maar ook van leden, van onze COVSgroep Breda en omstreken kunnen wij onze vereniging sterk en gezond houden met een
stabiel ledental. In een periode waar veel scheidsrechtersverenigingen kampen met een
terugloop van het ledental en een gebrek aan vrijwilligers en bestuurders kunnen wij trots
zijn op onze organisatie. Dankzij hun aller inzet en enthousiasme kunnen we ook op 2018
terugzien als een geslaagd verenigingsjaar.
Rest mij nog mee te delen dat ik volgend jaar, na ruim 32 jaar in diverse functies deel te
hebben uitgemaakt van het bestuur van de groep Breda, tijdens de Algemene
Ledenvergadering zal aftreden.
Secretaris,
Piet Janssen

