VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN”

NIEUWSBRIEF-juni 2020
Beste sportvrienden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni 2020

AGENDA:
4 september:
8 september:
13 oktober:
31 oktober:
17 november:
27 november:
19 december:
27 december:

Seizoenopening
Clubavond met spelregelwijzigingen
Clubavond met Hans Moonen
Pokertoernooi
Clubavond met
Najaarsbingo
Kerstavond
Kaartmarathon

ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD
Tijdens de eerste bestuursvergadering na februari heeft het bestuur gemeend, gezien de veranderende
omstandigheden, om voor de periode na 1 september een voorlopige agenda van activiteiten te
presenteren. Het zal voor eenieder duidelijk zijn dat het doorgaan van deze activiteiten afhankelijk is van
de dan door de overheid toegestane ruimte. Het bestuur zal u tijdig informeren als er activiteiten niet door
kunnen gaan of onder welke omstandigheden het wel kan. Denk hierbij aan een maximumaantal leden dat
een bijeenkomst mag bezoeken gezien de afstandsregels.

ANDERE TIJDEN, bericht van onze voorzitter
Vorig jaar rond deze tijd heb ik een stuk geschreven betreffend een felicitatie voor de gepromoveerde
leden en een ondersteuning voor de leden die wat lager moesten gaan fluiten. Nu wisten we allemaal dat
we dit seizoen niet zouden promoveren en ook niet degraderen, in verband met het vroegtijdig stoppen
van de competitie. In het verleden kregen wij van de KNVB ieder jaar een lijst, die overigens iedereen kon
inzien, met de gepromoveerde leden. Nu dit jaar, in verband met de nieuwe wet, dat er zo min mogelijk
gegevens worden vrijgegeven, is de KNVB nog aan het beraden of zij een lijst zullen verstrekken met deze
gegevens. Er zijn namelijk wel leden hoger geplaatst, dus feliciteren we Diana Snoeren en Laurens Maas
met hun plaatsing als assistent in de 2de en 3de divisie. Tevens weten we dat er een oudere scheidsrechter
van groep ZAG naar ZAF is gegaan en hem wensen we natuurlijk ook het beste toe. (zal die nodig hebben).
Mocht er onder jullie nog iemand hoger geplaatst zijn geef het dan even door.
Afgelopen week zijn we als bestuur voor het eerst sinds het uitbreken van de crises weer bij elkaar
gekomen en hebben een degelijke vergadering gehouden. De meeste leden hebben hun contributie
voldaan, de trainingen zijn uitgebreid van 1 naar 2 keer per week, spelregels zijn op internet goed te leren
met diverse vragen en testen en de veranderingen voor het nieuwe seizoen zullen binnenkort op de site
staan.
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Natuurlijk willen we ook weer evenementen organiseren, we willen de Toss op een gezonde manier vol
hebben, met de regels die gelden of gaan gelden. We hebben voor het najaar een aantal evenementen of
clubavonden op de planning staan maar of ze worden ingevuld weten we nog niet. We moeten echter wel
voorbereidingen treffen en zullen u op de hoogte houden hoe we het iedere keer volgens de regels gaan
doen. Als activiteiten niet door kunnen gaan zullen we u tijdig informeren.
De seizoen opening is traditioneel met een barbecue. Deze avond staat wel gepland maar zal
waarschijnlijk worden ingevuld met hapjes zodat we de 1,5 m afstand beter in de hand kunnen houden.
We hebben een avond gepland in september voor wijzigingen van spelregels en in oktober nodigen we
Hans Moonen uit voor een training gevolgd door een clubavond. Verder zijn we van plan om in oktober
een pokeravond te houden en voor november en december willen we een bingoavond, de kerstavond en
een afsluitende rikmarathon houden. Mocht de omstandigheid zich voordoen dat we een aansprekende
gastspreker kunnen krijgen dan gaan we nog een clubavond extra toevoegen. Al met al genoeg te doen.
Tijdens de laatste jaarvergadering hebben zowel Jack als Piet aangegeven te stoppen als bestuurslid van de
COVS Breda. Het bestuur dacht in René de Loos een goede aanvulling te hebben gevonden maar we
hebben gezamenlijk besloten om niet met elkaar door te gaan. Dit betekent dat we op zoek zijn naar twee
nieuwe bestuursleden. In de vorige nieuwsbrieven heeft al een oproep gestaan. Als je interesse hebt kun je
een tijd met het bestuur meelopen en eens kijken of het klikt. We hebben een toezegging van iemand die
mee wil kijken en misschien interesse heeft, maar we zijn nog opzoek naar een 2 de aspirant bestuurslid.
Een van de functies die vrijkomt is die van secretaris en in het huishoudelijk regelement kunt u zien wat
zijn of haar taken zijn.
Het huishoudelijk regelement is aangepast naar 2020, de vorige is van 2009. De veranderingen zijn eigenlijk
besluiten die genomen zijn tijdens de jaarvergaderingen. Het huishoudelijk regelement 2020 zal bij de
volgende nieuwsbrief worden toegevoegd. Mocht u hier opmerkingen over hebben kunt u reageren naar
secretaris Piet Jansen: breda@covs.nl . Zoals u weet zijn de statuten leidend, het huishoudelijk regelement
is hier een toevoeging op.
Rest mij iedereen een goede zomer toe te wensen en voor de actieve scheidsrechters een goede
voorbereiding. Kom trainen en zorg goed voor u zelf, voor de vakantiegangers een prettige vakantie waar
die dan ook mag zijn, maar het allerbelangrijkste pas goed op u zelf, blijf gezond en geniet van het leven.
Ik zie u graag in het najaar,
voorzitter, Rob Luyken

Lief en leed
Bij Wim de Jong zijn na hartklachten tijdens een hartkatheterisatie vier stand geplaatst. Het gaat hem weer
redelijk goed want hij heeft als toeschouwer alweer een training bezocht.
Rick Nelemans heeft een zware knieblessure en is voorlopig uit de roulatie.
Piet Laming zal op korte termijn onder het mes moeten. Hij heeft een dusdanig slechte knie dat die moet
worden vervangen.
Update situatie Wim van Gils: Wim is uitbehandeld in het Erasmusziekenhuis te Rotterdam en de zorg voor
hem is nu overgenomen door de huisarts te Terheijden. Hij heeft morfinepleisters om de pijn te
onderdrukken.
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Trainen in COVID-19 tijdperk
Inmiddels zijn de trainingen hervat. Twee keer per week zelfs. Op dinsdagavond (19.30 - 20.30) en
zaterdagmiddag (14.00-15.00). De eerste trainingen waren wat onwennig maar intussen is het heel
normaal dat we trainen op afstand. De 1.5 met wordt gerespecteerd en bied ook nieuwe trainingsvormen.
De afgelopen weken was er een gemiddeld hogere opkomst van trainers dan vóór de uitbraak van het
corona virus. Dat is mooi om te zien en wij hopen dat iedereen blijft komen! Het veld heeft nog ruimte
voor meer leden die de conditie op peil willen houden.
In deze tijd zijn er helaas wat mutaties te bekennen. Zo zijn Arno en Sjef een tijdje uit de running.
Respectievelijk een gebroken bovenarm en een liesbreuk. Via deze weg namens alle trainende leden: Heel
veel sterkte en we hopen jullie snel weer te zien!
Als alle maatregelen het toe laten, mag vanaf 1 juli 2020 de kantine weer open. De eerste training met een
open kantine zal dan plaatsvinden op 7 juli 2020. Tot die tijd laten we even in de groepsapp weten als we
naar de training komen. Dit is van belang voor de organisatie van de 1.5 meter. Heb je geen app, laat het
even weten per telefonisch contact via 0681986814. (wordt er niet opgenomen, laat even een
voicemailbericht achter).
Wij hopen ieder actief lid snel te begroeten op het trainingsveld!
groetend, De trainers Melvin en Dylan.

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
zinken goten
gasleiding

Voorzitter VCN
Vorig jaar tijdens mijn benoeming tot voorzitter heb ik de leden van de COVS verteld welke visie, missie en
strategie we de komende jaren gaan volgen. Inmiddels zijn we een jaar verder en heeft het bestuur zich
gericht op de toekomst van de COVS. Daarbij gebruikmakend van onder andere De Kerntaken en het
meerjarig activiteitenplan 2021-2025 van de COVS, speciaal door ons geschreven om vooral beleidsmatig
te kunnen en willen werken. Ook hebben wij uw mening gevraagd tijdens de Rondjes langs de velden.
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Visie/missie en strategie zijn een onmisbaar handvat voor bestuurders. Het over de horizon naar de
toekomst kijken in plaats van tegen de horizon aan kijken en een tunnelvisie gebruiken om jouw eigen
omgeving alleen belangrijk te maken en te vinden is niet onze visie. En dat is precies waar het om gaat.
Veranderen is al lastig laat staan dat u al jaren in hetzelfde stramien werkt en niet uit die tunnelvisie
wegkomt. Toch mogen wij met zijn allen kiezen in ons democratisch bestel en hebben bestuurders van
COVS-verenigingen het afgelopen jaar gekozen voor het huidig samengestelde bestuur.
In de vele uren, door middel van bijvoorbeeld Rondjes langs de velden, vergaderingen intern en
extern heeft het bestuur getracht de basis samenwerking opnieuw op gang te brengen in
scheidsrechtersland. Dat er veel meningen verschillend zijn in den lande en dat de aanpak en uitvoering
van het landelijk bestuur wellicht anders verloopt dan menigeen verwacht of dacht leidt soms tot
misverstanden. Daar trekt het landelijk bestuur het boetekleed voor aan. Onze intentie is om iedereen
verder te helpen! Echter zijn het de onderstaande onderwerpen voor het dagelijks bestuur van grote
waarde om verder te kunnen?
Het bestuur communiceert wellicht te weinig naar de achterban en legt te weinig nadruk op een haal- en
brengplicht van zowel leden als bestuurders.
Sinds de nivellering van het ledenaantal (10.000 leden minder in 40 jaar) is er wellicht een aanleiding om
vooral niet met elkaar te willen samenwerken. (gedachte: Dit leidt tot niets!)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is samenwerken niet van deze tijd?
Gezamenlijk optrekken om voordeel te behalen is niet belangrijk?
Samen iets opzetten en met elkaar delen is: niet doen?
Wat is de toegevoegde waarde van de COVS landelijk?
Behartigt het bestuur onze belangen wel?
De KNVB heeft het voor het zeggen?
COVS-verenigingen vinden eigen vereniging belangrijker?
COVS is niet zichtbaar?
Alle gewenste informatie komt niet op de goede plek terecht?
Willen we wel veranderen of zijn oude tradities belangrijker?

Zomaar een aantal vragen die wij graag beantwoord willen zien om de toekomt van de COVS verder uit te
kunnen stippelen. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld!
Uw mail kunt u persoonlijk aan mij sturen: voorzitter@covs.nl
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Vaantjes voor de pupil van de week
De nieuwe vaantjes voor de pupil van de week zijn weer te verkrijgen bij de secretaris. Daarnaast zijn er
ook nog een aantal toss-munten verkrijgbaar, die ook te gebruiken zijn voor de pupil van de week
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

