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Jaarverslag 2019
We werden in de laatste week nog opgeschrikt door het bericht dat Wim Dictus, ruim 40 jaar lid van
onze vereniging, was overleden. Wim was een markante persoonlijkheid, een zeer gewaardeerd, heel
sociaal en aimabel mens, bij de meeste mensen bekend van zijn functies bij de KNVB.
De afscheidsdienst op 30 december werd door veel bekenden van Wim bijgewoond.
Bestuurlijk gezien is het een rustig en stabiel jaar geweest. Mede daarom is het jammer dat Jack
Brummer - de oud-voorzitter van de groep Roosendaal die bij ons de functie van vicevoorzitter
bekleedde - recentelijk heeft laten weten over te stappen naar de groep Bergen op Zoom. Met inzet en
enthousiasme van alle bestuursleden en vrijwilligers zijn er in 2019 mooie activiteiten georganiseerd,
die door leden en afgevaardigden van voetbalverenigingen wisselend werden bezocht.
Ondanks onze inspanningen is het niet gelukt om activiteiten in het voormalige district Zuid I van de
grond te krijgen. Op het zaalvoetbaltoernooi na, waar zich ook steeds minder groepen voor aanmelden,
hebben de meeste groepen geen interesse meer om deel te nemen aan activiteiten.
Ook dit jaar wordt u door het jaarverslag van de secretaris geïnformeerd over de activiteiten van onze
vereniging. Er wordt ook dit jaar volstaan wordt met één jaarverslag. De andere bestuursleden zullen op
de jaarvergadering geen jaarverslag meer presenteren.
Het bestuur
Na de jaarvergadering van 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter:
Rob Luyken
Vicevoorzitter:
Jack Brummer
Secretaris:
Piet Janssen
e
2 secretaris/notulist:
Jeroen Geerts
Penningmeester:
Hugo Vogelezang
Training/voetbal:
Jack van de Perre
Website en P.R.:
Jean Pierre Loontjens
De samenstelling van het bestuur is in 2019 veranderd door het tussentijds terugtreden van Jack
Brummer, die ook zijn lidmaatschap heeft laten overschrijven naar de groep Bergen op Zoom.
Dylan Boomaars, die als kandidaat-bestuurslid al deel uitmaakte van het bestuur, heeft de vacature de
rest van het verenigingsjaar waargenomen.
Op de laatste bestuursvergadering van 2019 heeft Rene de Loos aangegeven komend jaar als
kandidaat-bestuurslid mee te willen lopen en na dat jaar de functie van secretaris van Piet Janssen over
te willen nemen.
Erevoorzitter Piet van Tilborg, die namens het bestuur de sociale contacten met zieke leden en hun
huisgenoten onderhoudt, heeft het afgelopen jaar weer de nodige telefonische contacten en 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 een herhaalde oproep om zaken die u
bekend zijn bij het bestuur te melden.
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar 10 maal en steeds in ons eigen clubhuis De Toss. De
vergaderingen werden gehouden op de volgende data; 16 januari, 20 februari, 26 maart, 16 april, 13
mei, 21 augustus, 25 september, 16 oktober, 20 november en 18 december.
Het ledental;
In 2019 is het ledentaal in tegenstelling tot voorgaande jaren aanzienlijk gedaald. Dit komt mede
doordat de jeugdige leden, die voor het eerst contributie moesten gaan betalen, hun lidmaatschap
hebben opgezegd of door het bestuur zijn afgevoerd. 1 Januari 2019 had onze vereniging 145 leden
waarvan 6 ondersteunende of gezinsleden en 16 juniorleden met een gratis lidmaatschap. 31
December 2019 was het ledental 134, waarvan 6 gezinsleden en 7 juniorleden.
Voor de jeugdleden is vanaf 2020 een nieuwe contributieregeling van kracht.
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Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering;
De 94e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 26 maart 2019 en werd
bijgewoond door 33 leden.
Onderscheidingen
In 2019 waren er acht jubilarissen:
25 jaar lid: Hugo Vogelezang, Hugo Langedoen, Jack Brummer en Jos Hendriks
40 jaar lid: Piet Laming en Piet Lodewijks
50 jaar lid: Johan van Erk en Cor Nagtzaam
Tijdens de jaarvergadering werden de jubilarissen, met uitzondering van Jack Brummer en Jos Hendriks,
die zich hadden afgemeld, door voorzitter Rob Luyken in het zonnetje gezet en de bij het jubileum
behorende spelden uitgereikt.
Activiteiten;
Onze vereniging heeft in 2019 de volgende activiteiten georganiseerd:
8 januari:
18 januari:
15 februari:
23 februari:
12 maart:
15 maart:
26 maart:
29 maart:
6 april:
8 april:
19 april:
23 juni:
27 augustus:
6 september
20 september
24 september
8 oktober:
18 oktober
28 oktober
16 november
17 november
22 november:
26 november
21 december
27 december

Nieuwjaarsreceptie
Kaartavond
Kaartavond
Nationaal COVS Voetbalcarnaval
Clubavond met Stan Teuben
Kaartavond
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Voorjaarsbingo
Pokertoernooi
Bijeenkomst coördinatoren regio Roosendaal
Kaartavond
Zomer kaartmarathon
Clubavond met coördinatoren over spelregelwijzigingen
Seizoenopening met barbecue
Kaartavond
Clubavond met PUB-quiz
Clubavond Martin Perez (week van de scheidsrechter)
Kaartavond
OBA-vergadering met uitreiking COVS Fair Play bokaal
Kaartavond
Installatie Prins en Raad van Elf
Najaarsbingo
Clubavond met Shona en Franca
Kerstavond
Winter kaartmarathon

Activiteiten die door onze vereniging in 2019 zijn bezocht of waaraan is deelgenomen:
5 januari:
20 maart:
25 maart:
18mei:
24 mei:
1 oktober
10 december:

Zaalvoetbaltoernooi district Zuid I te Loon op Zand
Bijeenkomst groepen Zuid I
OBA-vergadering bij v.v. Advendo
ALV COVS te Gorinchem
Kees Rekkerstoernooi te Waalwijk
Deelgenomen aan clusteroverleg te Eindhoven
Sportcafé Breda waarbij aandacht voor sponsoring

Externe contacten;
Door tussenkomst van Piet Aarts wordt er regelmatig een beroep gedaan op onze jonge actieve leden
voor het leiden van wedstrijden van de NAC-jeugd bij Boeimeer.
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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 2018-2019 is gewonnen door de v.v. DIA en 28 oktober door
wethouder Quaars aan de voorzitter van DIA uitgereikt.
De ondersteuning die onze vereniging de voetbalverenigingen op spelregelgebied aanbiedt, wordt naar
onze mening onvoldoende gebruikt. Jean Pierre Loontjens en voorzitter Rob Luyken zijn namens onze
vereniging bereid de voetbalverenigingen te ondersteunen.
De KNVB en de landelijke COVS informeerden ons regelmatig via de digitale nieuwsbrieven.
In het afgelopen jaar zijn er door diverse groepen uit Zuid I, die samen een cluster vormen waarbij onze
groep zich heeft aangesloten, gesprekken gevoerd 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 bij secretaris Piet Janssen.
Training/Voetbal
Sportief gezien begon het verenigingsjaar met het traditionele zaalvoetbaltoernooi dat 5 januari door
de groep Valkenswaard te Reusel werd georganiseerd. Er hadden zich slechts vijf groepen aangemeld.
Ons team – dat geplaagd werd door blessures – behaalde toch nog een verdienstelijke derde plaats.
Bij het jaarlijkse veldvoetbaltoernooi om de Kees Rekkers trofee werd 24 mei in Waalwijk, waar we met
slechts zes spelers konden aantreden, geen enkele wedstrijd gewonnen. Een pleister op de wonde was
dat we de sportiviteitsprijs mee naar Breda mochten nemen.
Omdat we niet voldoende spelers konden vinden voor het jaarlijkse landelijke veldvoetbaltoernooi
moesten we ons daarvoor afmelden.
De trainingen werden in 2019 ook erg wisselvallig bezocht. Waar er de ene week 15 of 16 deelnemers
aanwezig waren was het de week daarna mogelijk dat er een zevental leden op het veld stonden.
Het gehele jaar doortrainen, (ook in de zomermaanden) blijkt een succesvol initiatief en zal ook komend
jaar worden gecontinueerd.
Onze beide trainers Dylan Boomaars en Melvin Vink hebben in december de trainerscursus voor
scheidsrechtertrainer met succes afgerond en het bijbehorende certificaat ontvangen.
Spelregels
2019 was op spelregelgebied een treurig jaar. Ondanks onze inspanningen om een wedstrijd voor de
COVS-groepen in Zuid I te organiseren waren er steeds groepen die niet konden deelnemen waardoor
er geen fatsoenlijke wedstrijd kon worden gehouden.
Binnen onze eigen vereniging is eind augustus een avond georganiseerd voor onze leden en
coördinatoren van voetbalverenigingen over de spelregelwijzigingen en in september een PUP-Quiz
waarin ook de nodige spelregelvragen waren opgenomen.
De in november geplande spelregelwedstrijd om de West-Brabant Cup is vanwege de vele activiteiten
verplaatst naar 24 januari 2020. In december is de spelregeltraining voor de eigen leden onder leiding
van Jean Pierre Loontjens weer begonnen.
Door Jean Pierre Loontjens en Rob Luyken zijn er het afgelopen jaar bij diverse voetbalverenigingen
presentaties gehouden voor uiteenlopende doelgroepen, uiteenlopend van spelregelbehandeling voor
de nieuwe D-jeugd of instructies voor pupillen.
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Ontspanning
Zoals gebruikelijk was de nieuwjaarsreceptie 8 januari de eerste activiteit en die kende ook nu weer een
goede opkomst en een gezellige sfeer met buren, bestuur van de Bredase Vogelvrienden en onze buren
van voetbalvereniging Baronie.
23 februari was het leutfeest carnaval en Prins en Raad van Elf konden weer met volle teugen genieten
in een mooi versierde De Toss. De Prins en Raad hebben daarnaast nog enkele activiteiten in het
Ginneken en bij WDS ’19 bezocht.
Zeker bij de ouderen in de Viandenlaan is het elk jaar weer een groot festijn.
De maandelijkse kaartavonden konden het gehele jaar rekenen op een vaste kern deelnemers die er
samen steeds een gezellige avond van maakten. Toch was de opkomst onvoldoende om er nog langer
mee door gaan en de organisatie heeft daarom besloten om na dit jaar met de maandelijkse
kaartavonden te stoppen.
6 september was de traditionele seizoenopening met barbecue. Op deze avond waren de
gepromoveerde scheidsrechters Jack Kreeft, Rob Vlegels, Rene de Loos, Dennis van Gils, Ronald Mol,
Paul van der Wiel, Rian Voesenek, Guus Morelis, Arno Mathon en Maik Schrama als gast aanwezig.
Zij zijn gehuldigd en hebben van het bestuur een kleine attentie ontvangen.
Het pokertoernooi ging op herhaling. Voor de wedstrijd van 6 april was er wel belangstelling maar voor
oktober was de aanmelding onvoldoende om de wedstrijd door te laten gaan.
De zomer en winter kaartmarathon konden ook nu weer rekenen op een vaste groep deelnemers. Dat
is zeker te danken aan de goede organisatie en ook de bezetting van bar en keuken.
Nu de maandelijkse kaartavonden niet meer worden gehouden is besloten om in het voorjaar een
derde kaartmarathon te houden.
De voorjaars- en kerstbingo konden weer rekenen op een goede opkomst, een overvolle prijzentafel en
een degelijke organisatie.
Het jaarlijkse hoogtepunt - de Kerstavond op 21 december - kende weer de warme belangstelling van
trouwe leden, die er zoals steeds een gezellige avond van hebben gemaakt.
Clubavonden
De clubavonden van afgelopen jaar waren van een hoog niveau.
De clubavond in maart met Stan Teuben was met name erg interessant omdat hij een deskundig VARassistent is en daar een goed verhaal over kon vertellen.
In augustus werd door bestuurslid Jean Pierre Loontjens een clubavond verzorgd waar vooral aandacht
was voor de spelregelwijzigingen. Voor die avond waren alle coördinatoren uit ons eigen werkgebied en
uit de regio Roosendaal uitgenodigd
In september hebben we de eerste PUB-Quiz georganiseerd en deze manier van oude en nieuwe
onderwerpen moet misschien komende jaren nog wat groeien in de belangstelling van de leden.
In oktober hadden we in “de week van de scheidsrechter” Martin Perez als gastspreker en die mocht
niet klagen over de belangstelling.
Voor deze clubavond waren ook alle verenigingsscheidsrechters uitgenodigd.
De laatste clubavond in november haalde zelfs de digitale versie van De Scheidsrechter, omdat wij als
eerste COVS-groep een veelbelovende vrouwelijke arbiter en een vrouwelijke assistent-scheidsrechter
een clubavond lieten verzorgen. Een prima avond met twee heel enthousiaste dames.
Website
De website is het afgelopen jaar door ruim 13.500 mensen in totaal bezocht. Dit is iets minder dan de
afgelopen jaren waarbij opgemerkt moet worden dat de aanstellingen wekelijks op de Facebookpagina
gepubliceerd worden.
De meest bezochte pagina’s zijn die m.b.t. de spelregels en het algemene clubnieuws.
Er is één nieuwe sponsor gekomen die buiten de nieuwsbrieven ook nu op de website actief is.
Spelregelvragen zullen niet meer terugkomen als wekelijkse vragen, de KNVB heeft op de eigen website
een document gepubliceerd met ruim 300 vragen die elk seizoen weer geactualiseerd worden. Deze zijn
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voor iedereen via een link op de website te downloaden of rechtstreeks via de site van de KNVB
(https://www.knvb.nl/downloads/bestand/12312/spelregelvragen-met-antwoorden).
Aangezien de spelregelwedstrijden inmiddels ook interactief georganiseerd worden via “Socrative” zal
er binnenkort een uitleg op de site komen om middels de mobiele telefoon of tablet ook wekelijks een
aantal vragen te kunnen maken op welk moment het eenieder uit komt via de telefoon.
Bijeenkomsten met coördinatoren scheidsrechterszaken
Er zijn op initiatief van de groep Breda enkele activiteiten georganiseerd voor de coördinatoren
scheidsrechterszaken of activiteiten waarbij ze als belanghebbende zijn uitgenodigd.
Er was ook een eerste aanzet voor de coördinatoren uit de regio Roosendaal, maar de opkomst was erg
mager. Ook in 2020 zullen we proberen de Roosendaalse verenigingen bij onze activiteiten te
betrekken.
In augustus hebben we een avond georganiseerd over de spelregelwijzigingen en voor de clubavonden
in de week van de scheidsrechter en die in november met Shona en Franca hebben we naast de
coördinatoren ook alle verenigingsscheidsrechters binnen ons werkgebied uitgenodigd.
Met aanvang van het nieuwe voetbalseizoen zijn, met ondersteuning van gemeente en het OBA, Ben en
Toon in het leven geroepen om de verenigingen te helpen om samen te gaan zorgen voor een veilig
sportklimaat. De slogan “Ben sportief” en “Toon respect” zijn uitspraken die regelmatig terug zullen
komen tijdens deze campagne. Ook onze COVS-groep is deelnemer en ondersteuner van deze
campagne en onze leden opgeroepen om actief mee te werken om deze actie te laten slagen. Vanuit de
commissie FairPlay en Respect is onze voorzitter nauw betrokken geweest bij het uitrollen van de actie
Ben en Toon.
In november en december is er op ons initiatief, in samenwerking met de KNVB, voor de
voetbalverenigingen een cursus begeleider voor verenigingsscheidsrechter georganiseerd.
Ondanks het belang voor de voetbalverenigingen om zo de arbitrage bij hun vereniging op een hoger
niveau te krijgen waren er maar weinig deelnemers.
Tot slot
Door het enthousiasme en de inzet van bestuurders en vrijwilligers, maar ook door de bereidheid van
leden om trainingen en clubavonden te bezoeken kunnen we stellen dat we een gezonde en sterke
COVS-vereniging zijn. Dat ook onze vereniging voor het eerst in jaren het ledental ziet krimpen moet
het bestuur maar ook de leden aanzetten collega scheidsrechters te werven als lid van onze
scheidsrechtersvereniging.
We kunnen dan ook terugkijken op een geslaagd verenigingsjaar.
Vorig jaar heb ik aangegeven dat het mijn laatste jaar als secretaris zou zijn, maar omdat de
jaarvergadering nu al in januari wordt gehouden kwam het afscheid wel erg snel dichterbij en heb ik
besloten om niet dit maar volgend jaar af te treden.
Secretaris
Piet Janssen

