Notulen van de 94e jaarlijkse algemene ledenvergadering van de voetbalscheidsrechtervereniging
Breda en omstreken van 26 maart 2019.
Aanwezig; 33 leden
01.Openingwoord van de voorzitter
Dames, heren, welkom op de 94ste jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging. Een speciaal
welkom aan onze leden van verdienste, onze jubilarissen en hun partners. Een zevental, dat
langdurig lid zijn van onze vereniging zullen we vanavond in het zonnetje zetten. Het is voor mij de na
1 jaar voorzitter, de eerste keer dat ik de jaarvergadering mag openen en dit doe ik met een goed
gevoel.
Ons ledenaantal is ongeveer gelijk gebleven, we zitten nu op 145 leden. Een aantal oud leden van
Roosendaal hebben de weg naar de Toss gevonden en gebruik gemaakt van de deur die open stond,
ook hebben we een lid mogen ontvangen van de groep Drechtsteden, deze groep is uit de COVS
gestapt en gaat nu op eigen voet verder.
Terugkijkend op afgelopen jaar, hebben we een groot aantal activiteiten gehad binnen onze
vereniging. Van de nieuwjaarsreceptie, carnavalsfeest, naar 2x bingo, kaartavonden en marathons in
de vorm van rikken, jokeren en pokeren, een mooie seizoenopening met BBQ en natuurlijk de
traditionele kerstavond. De avonden werden goed bezocht en in een familiare sfeer doorgebracht,
zoals het scheidsrechters betaamt.
Onze activiteiten lagen ook op voetbal en spelregel gebied. Bij het zaalvoetbal werd meegestreden
om de prijzen, bij het veldvoetbal ging het om de gezelligheid. Het toernooi werd op zaterdag
gespeeld en op zondag moesten nog 4 deelnemers een belangrijke nacompetitie wedstrijd fluiten.
Op spelregelgebied misten we net de landelijke finale, een grote teleurstelling voor onze spelers,
maar dit weerhield ons niet om voor het eerst de wedstrijd om de West-Brabant-Cup te organiseren,
waar uiteindelijk Rotterdam met de eer ging strijken.
Clubavonden waren van een verschillend niveau, een tegenvaller qua verwachting was de avond met
Sjoerd Moussou, een leerzame avond met Kevin Blom en een topavond met Coen van Bunge,
internationaal hockeyscheidsrechter, die bevlogen over zijn passie arbitreren sprak. Minpunt op deze
avond was de matige opkomst van onze leden.
Het overleg met de landelijke COVS, KNVB, enkele zusterverenigingen, OBA, buren en Baronie is
verbeterd tot goed. Vooral het overleg met de KNVB heeft ertoe geleid tot een betere informatievoorziening richting onze scheidsrechters.
Ik heb afgelopen jaar prettig kunnen samenwerken met het team hier achter de bestuurstafel, we
hebben een onderzoek laten doen door studenten van het Fontys bij de opleiding SPECOsportmarketing in Tilburg, waar voor ons bekende maar ook nieuwe punten naar voren kwamen.
Voordat we de vergadering openen wil ik dat we stil staan bij degene die op dit moment op een
ziekbed liggen en bij degene die ons zijn ontvallen. Graag even stilte en laat ons dit staand doen.
Dank u.
De vergadering is geopend.
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02.Ingekomen post en berichten van verhindering
Er is van een aantal leden bericht van verhindering ontvangen; Guus Morelis, Patricia van Gastel, Jos
Hendriks, Ivan Cuperus, Hans van Horssen, Koen Strik, Marcel Rensen, Hans Kriesels, Eric van Gastel,
Edwin Vestraten, Jurgen Kuijpers, Cees Bakker
De secretaris meldt dat er verder geen ingekomen stukken zijn met betrekking tot deze vergadering.

03. Behandeling van de notulen van de 93e jaarvergadering van 13 maart 2018
Er waren geen opmerkingen en hierna worden deze goedgekeurd en vastgesteld.
04. Jaarverslag van de secretaris
De stukken/ verslagen staan in pdf op de COVS-site. Het jaarverslag wordt verder zonder
opmerkingen uit de vergadering goedgekeurd. De secretaris wordt bedankt voor zijn verslag.
05. Jaarverslag ontspanning
Het jaarverslag is opgenomen in het verslag van de secretaris en wordt door de vergadering
goedgekeurd met dank aan de samensteller.
06. Jaarverslag spelregels
Het jaarverslag is opgenomen in het verslag van de secretaris en wordt door de vergadering
goedgekeurd met dank aan de samensteller.
07. Jaarverslag training voetbal
Het jaarverslag is opgenomen in het verslag van de secretaris en wordt door de vergadering
goedgekeurd met dank aan de samensteller.
08. Jaarverslag website
Het jaarverslag is opgenomen in het verslag van de secretaris en wordt door de vergadering
goedgekeurd met dank aan de samensteller.
09. Vaststellen van de balans, winst en verliesrekening over 2018 en begroting 2019
De stukken zijn per mail verstuurd. Er waren verder geen opmerkingen. Hugo heeft nog een paar
opmerkingen gegeven ter verduidelijking.
10. Pauze
De voorzitter geeft iedereen de gelegenheid om een consumptie te nemen van de vereniging.
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11. Verslag van de kascontrolecommissie
Op 19 februari 2019 hebben Jurgen Kuijpers, Gerard Dekkers en Bert van Arendonk als leden van de
kascontrolecommissie de boekhouding over het verenigingsjaar 2018 van de COVS Breda e.o.
gecontroleerd. Er is geen kascontrole uitgevoerd, omdat er geen kasboek wordt bijgehouden.
Het banksaldo werd geverifieerd met het verstrekte bankafschrift van 23-01-2018. De gestelde
vragen aan de penningmeester werden beantwoord. Wij ontvingen een toelichting met betrekking
tot de manier van vastlegging, inkomsten en uitgavenstroom van het clubhuis. De vragen m.b.t.
verhogingen voor het budget 2019 werd gemotiveerd beantwoord.
Alle bescheiden waren gerangschikt en de onderliggende stukken zijn in overeenstemming met de
boekhoudkundige verwerking. Wij willen dan hierbij de vergadering vragen om onze penningmeester
Hugo Vogelzang over het gevoerde financiële beleid decharge te verlenen.
12. Verkiezing van de kascontrole
Er komt één nieuw lid in de kascontrolecommissie, Cor Nagtzaam. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
13. Vaststellen van de contributie voor 2020
Het bestuur ziet geen reden om de contributie te verhogen en daarom wordt deze voor 2020
vastgesteld op €45, -. Voor leden van 19 t/m 21 is de contributie €22,50.
14. Bespreken van het bestuursbeleid
Voor 2019 blijven de speerpunten van de COVS uiteraard belangrijk.
Het vergroten van kennis en vaardigheden van scheidsrechters staat voorop. In de vorm van training
zowel conditioneel, als spelregelkennis. De trainingsopkomst is wisselend, een aantal
bekerprogramma’s op dinsdag en een groot aantal oefenwedstrijden van verenigingen die graag
gebruik maken van onze leden. In de zomerstop is de opkomst het hoogst. Beide jonge trainers zijn
ingeschreven voor een trainerscursus die er hopelijk op korte termijn komt. Spelregels worden met
enige regelmaat getraind, maar hier mag meer gebruik van gemaakt worden. Door Fontys Tilburg is
onderzoek gedaan binnen onze vereniging, de onderwerpen, leden/tevredenheid,
bestuur/management, visie/toekomst, en ledenopbouw kwamen hier ter sprake.
Uit dit onderzoek blijkt dat er een grote tevredenheid is onder de leden, maar die zeker ook een paar
punten tot verbetering hebben; dit is onder andere het parkeren op trainingsavonden en de
activiteiten voor jongere scheidsrechters is matig. Opvallend is dat de leden de COVS betrouwbaar
vinden, maar niet weten of ze er met hun problemen altijd terecht kunnen. Vanaf hier kunnen wij
zeggen dat wij als COVS Breda, het speerpunt belangenbehartiging hoog in het vaandel hebben
staan, dus als we ergens iets kunnen doen, meld het of vraag het, dan kunnen we ermee aan de slag.

Als aandachtspunt wordt de leeftijdsopbouw van de vereniging genoemd, die is aan de hoge kant,
tevens geldt dit voor de leeftijdsopbouw van de bestuursleden. Wij hebben als bestuur gevraagd of
Dylan Boomaars een jaar wil meelopen in het bestuur. Onze secretaris Piet Janssen heeft aangegeven
dat komend jaar zijn laatste zal zijn als bestuurslid. We zullen met jongere scheidsrechters en leden
in overleg gaan, om te zien of we andere activiteiten voor hen kunnen organiseren.
Het overleg met voetbalverenigingen en scheidsrechter coördinatoren verloopt stroef, iedereen is
met zijn “eigen ding” bezig en houdt een ander graag buiten de deur. Binnenkort gaan we voor het
eerst met de Roosendaalse verenigingen om de tafel, met de Bredase hebben we een redelijk
contact. Wij vinden dit overleg belangrijk omdat vanuit de verenigingen onze nieuwe scheidsrechter
moeten komen.
De KNVB heeft De Toss gevonden, men organiseert cursussen, thema-avonden, gaat in overleg met
een aantal COVS-verenigingen, in Breda en op het kantoor in Eindhoven, maar ziet ons als een
gesprekspartner. In het overleg zijn een paar punten naar voren gekomen waaronder het
aanstellingsbeleid, hier hebben wij een overzicht gekregen tussen scheidsrechters uit een bepaalde
groep. De rapportage en screening systeem is niet het meest optimale en daarom lopen er op dit
moment testen in district West, om scheidsrechters mede te laten beoordelen door trainers en
leiders. Of deze manier ideaal is moet nog blijken maar de KNVB zit met een tekort aan rapporteurs
en begeleiders. Hier kwam als derde punt naar ook de KNVB op zoek is naar meer vrijwilligers,
sommigen hebben nu meerdere functies en dat is niet ideaal.
De landelijke COVS gaat jaarlijks naar de groepen in de districten toe en bespreekt met de diverse
verenigingen hun beleid en punten tot verbetering. Het landelijk scheidsrechtercongres wordt in Zuid
1 gehouden op 11 jan 2020. Voor het landelijk bestuur is men op zoek naar een nieuwe voorzitter en
zoekt men een aantal vrijwilligers voor ondersteunende functies. Ook hier is het rapportagebeleid
naar voren gekomen, waarbij sommige groepen een harde opstelling eisten t.o.v. de KNVB.
Kom ik terug op de COVS Breda: uit het onderzoek blijkt dat 25% van onze leden iets doet als
vrijwilliger binnen de vereniging. Hierop kunnen we alleen maar trots zijn maar dat betekent niet dat
we achterover kunnen leunen maar dat we de schouders eronder moeten blijven zetten. De
traditionele avonden en dagen zullen we natuurlijk behouden en hopelijk komt er met u inzet een
nieuwe jeugdigere activiteit bij. Als COVS Breda zullen wij op allerlei gebieden actief bezig zijn en
hopen dat het uitgezette beleid bij u gehoor vindt en wij wensen u een fijn verenigingsjaar toe.
Met toestemming van de vergadering willen wij de jaarvergadering vanaf komend jaar eind januari
plannen omdat de financiële stukken al op 2 januari beschikbaar zijn waardoor het jaar eerder kan
worden afgesloten en het is voor ons als bestuur een iets rustigere periode.
15. Rookbeleid
Als bestuur willen wij voorstellen dat in het nieuwe seizoen per 1 augustus 2019 niet meer binnen
gerookt wordt. Wanneer men toch wil roken is er gelegenheid in de achtertuin. Mocht er toch een
rookverbod komen op sportparken opgelegd door de gemeente dan gaan wij ons hieraan houden.
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16. Bestuurverkiezing
Volgens rooster zijn aftredend voorzitter Rob Luyken, tweede secretaris Jeroen Geerts en
portefeuillehouder spelregels/beheerder website Jean Pierre Loontjes. Rob Luyken is vorig jaar
tussentijds afgetreden, voorzitter Cor Nagtzaam opgevolgd en is nu daarom dit jaar aftredend. Allen
stellen zich herkiesbaar.
17. Bespreken van het jaarverslag en de jaarcijfers van de Stichting Clubhuis
Het jaarverslag en jaarcijfers zijn uitgereikt. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen vanuit de
vergadering.
18. Huldigingen
Jos Hendriks even benoemen, heeft afgemeld is met vakantie, maar zullen we later een bezoek
brengen, Jos is 25 jaar lid.
Hugo Langendoen
Hugo, ( is een alleenstaande man)welkom bij de COVS Breda, je bent pas lid van onze vereniging,
doordat Drechtsteden gestopt is als onderdeel van de COVS ben je naar Breda gekomen. Nu ben je al
29 jaar lid van de COVS Nederland, maar hebt deze speld nooit mogen ontvangen, dus voor ons een
reden om je uit te nodigen en een mooi moment om je te laten kennis maken met COVS Breda.
Jack Brummer (was niet aanwezig)
Marleen welkom, Jack, ook nog niet zolang lid van onze vereniging, maar wel bekend. De meeste
hebben je hier leren kennen als bestuurslid van Roosendaal. Je bent direct met een paar andere
overgestapt naar Breda en meteen ja gezegd op een bestuursfunctie, vanaf vorig jaar maart zitten we
regelmatig om de tafel. Als scheidsrechter ben je gewild, fluit een aantal wedstrijden per week voor
zowel de KNVB als vriendschappelijk. Als spreker bij spelregelwedstrijden laat jij volgens de
deelnemers een duidelijk geluid horen. Jack 25 jaar lid van de COVS.
Hugo Vogelezang
Alice welkom, Hugo 25 jaar lid, ik heb jaren met je samen mogen werken en dat met veel plezier. Wij
dachten en denken over sommige dingen heel verschillend maar daar kwamen en komen we
eigenlijk altijd weer uit. Je bent al 23 Jaar bestuurslid van de COVS Breda. Eerst 12 jaar als voorzitter,
nu 8 jaar als penningmeester. Buiten het beheren van de munten organiseer jij op de achtergrond de
nodige activiteiten met een tomeloze inzet. Voorbeelden zijn de bingoavonden en het verzorgen van
alle prijzen en dat iedereen met een prijs naar huis gaat, de traditionele BBQ aan de opening van het
seizoen, waar je als inkoper het hoofd van menig slager al gek hebt gemaakt. Als scheidsrechter ben
je nog actief in de zaal, waar je wekelijks je wedstrijd meepikt. Wij mogen jou voor je 25 jaar
lidmaatschap van de COVS onderscheiden met de bijbehorende speld.
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Piet Lodewijks
Jo, echtgenote van Piet van harte welkom vanavond. Piet 40 jaar lid, al enige tijd gestopt als
scheidsrechter, maar we kennen je als vaste deelnemer van onze bingoavonden, die we a.s. vrijdag
weer zullen draaien met mooie prijzen. Verder zien we je regelmatig op kaartavonden en met de
kerst zijn jullie altijd aanwezig. Een trouw bezoeker van onze activiteiten. Voor jou 40-jarig
lidmaatschap mogen we de onderscheiding overhandigen en willen we jou Jo vragen de speld op te
steken.
Piet Laming.
Ook Lia van harte welkom. Piet 40 jaar lid met een gigantische staat van dienst binnen de COVS
Breda. Buiten je bezoeken in De Toss, kwam je jou weer tegen in de carnavalscommissie, waar
opvallend veel dezelfde mensen zaten die ook deel uitmaakten van de kerstcommissie. Ook hier
regelde je van alles en de huidige carnavals commissie kan nog tot 2050 de ramen afplakken van het
feestpapier dat jij hebt meegebracht. Het maandelijkse rikken organiseer je nog steeds met Ben en
ook bij de rikmarathons ben je betrokken. De rest van de familie moest ook maar mee want Lia heeft
ook in de bekende Kerst en carnavals commissie gezeten en maakte er o.a. kleding. Jullie dochter
Inge is jaren page van de prins geweest en je zoon Roel mag als kaarter en punten teller opdraven bij
de rikmarathons. Ook binnen De Toss help je mee achter de bar en verzorg je mede de inkopen. Piet
de 40-jaars lidmaatschap speld is hierbij voor jou en ik wil graag vragen of Lia deze opspeld.
Johan van Erk
Johan 50 jaar lid. Johan de eerste jaren dat ik je kende wist ik niet beter, dan dat je Jan heette. Er
was ook ene Wim Dic. Ook al zo’n afkorting die zei dat Johan te lang was en in het Zunderts van Wim
is dat gewoon Jan. Wij hebben regelmatig contact gehad als ik mocht komen fluiten bij jouw
vereniging VVR te Rijsbergen. Ook andere scheidsrechters vonden het altijd prettige om daar te
komen, want we wisten dat door jou alles goed verzorgd was en als scheidsrechter kwam je bij jou
nooit iets tekort. Wij zien je altijd graag komen hier bij de COVS meestal samen met Sjef Tilborghs.
Zolang je gezondheid het toelaat zien we je regelmatig op activiteiten en ben samen met jou vrouw
een trouwe gast op de kerstavonden. Johan voor 50 jaar lidmaatschap krijg je deze gouden speld
overhandigd, natuurlijk door je vouw.
Cor Nagtzaam
Jose ook jij van harte welkom. Cor 50 jaar lid. Bij de COVS Breda mocht ik als bestuurslid op bezoek
bij de Prins, dus kwam ik bij jou thuis waar op de installatieavond een lekker glaasje werd gedronken
en veel haring werd gegeten. Buiten het feesten met de Carnavalscommissie, ben je een bestuurder
en een spelregelkenner. Jarenlang de trekker geweest binnen het spelregelteam, diverse prijzen
gewonnen en spelregeluitleg gegeven aan cursisten en scheidsrechters. Binnen de COVS Breda ben je
al jaren bestuurslid geweest en hebt vorig jaar de hamer overgegeven aan ondergetekende. Op dit

moment ben je nog actief in het stichtingsbestuur en hebt heel veel verdienste binnen onze
vereniging en daarbuiten. Je bent al diverse keren orderscheidingen, lid van verdienste en zelfs een
Koninklijke Onderscheiding. Vanavond willen we hier bij de COVS jou de onderscheiding voor 50 jaar
lidmaatschap geven en natuurlijk vragen we of Jose dat wil doen.
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19. Genodigden aan het woord
Er zijn geen genodigde.
20. Rondvraag
Niemand heeft geen vragen. Geen kan weg
20. Sluiting
De voorzitter heeft een speciaal dankwoord voor het barpersoneel voor het verzorgen van de
drankjes en hapjes, bedankt de gasten en leden voor hun aanwezigheid en inbreng. Als laatste nodigt
hij de leden uit om nog gezellig wat te blijven en wenst ze voor nu en later een wel thuis en sluit de
vergadering.

De secretaris,

De voorzitter,

Jeroen Geerts

Rob Luyken

