
  

 
    
 
 

  VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN” 

  

NIEUWSBRIEF-april 2021 

 
Beste sportvrienden,  
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april 2021  
 

Agenda activiteiten najaar 2021 (onder voorbehoud) 
Vrijdag 10 september:  Seizoen opening met barbecue 
Dinsdag 21 september:  Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
Vrijdag 26 november:   Najaarsbingo 
Zaterdag 18 december:  Kerstavond 
Dinsdag 28 december:  Kaartmarathon 

 
We gaan weer beginnen 
Beste sportvrienden, zoals u uit bovenstaande agenda kunt opmaken heeft het bestuur gemeend, om 
onder enig voorbehoud zoals dat ook op nationaal niveau gebeurt, na de zomer de draad weer op te 
pakken wat betreft het organiseren van activiteiten. Als we onze coronaminister moeten geloven zijn na de 
zomer alle Nederlanders gevaccineerd en is de gang naar normaal in aantocht. 
Natuurlijk moeten we een slag om de arm houden, want welk vaccin er nu wel of niet mag en kan worden 
gebruikt is nog onduidelijk. Dat kan op termijn nog roet in het eten gooien en dan duurt het langer voordat 
we weer op een normale manier kunnen samenkomen. 
Voor elke activiteit geldt dat we ruim voor de datum u zullen berichten of die doorgang kan vinden en dat 
u zich kunt aanmelden. Of we daar dan nog beperkingen moeten hanteren wat betreft het aantal 
deelnemers is nu nog te voorbarig maar is niet uit te sluiten. 
De datum van de jaarvergadering staat wel vast.  Het bestuur houdt deze vergadering bij voorkeur fysiek in 
het clubhuis maar als dat niet kan willen we dat online gaan doen. 
Als dat laatste het geval is wordt u tijdig geïnformeerd over het te gebruiken programma. 
Hopelijk kunnen we eind november de bingoballetjes weer een keer laten rollen en vanzelfsprekend gaan 
we er van uit dat we zeker de Kerstavond samen kunnen vieren in het in kerstsfeer omgetoverde clubhuis 
De Toss. 
We verwachten ook dat de wekelijkse trainingen op niet al te lange termijn weer op een normale manier 
kunnen worden gegeven en dat de tweetallen waar we nu mee moeten werken weer tot het verleden 
behoren. 
Onze trainers zijn er klaar voor en verwachten van de leden dat ze staan te trappelen om op de 
dinsdagavonden deel te gaan nemen aan de trainingen. 
In de eerste bestuursvergadering na lange afwezigheid was er weer het oude enthousiasme om voor onze 
leden leuke en spraakmakende activiteiten te gaan organiseren en natuurlijk hopen wij dat ook de leden 
dat enthousiasme zullen delen zodat we er samen nog een mooi 2021 van kunnen maken. 
   

Seizoenkaarten NAC 2021-2022 
Ook voor het nieuwe seizoen kunnen leden van de COVS Breda en omstreken weer gebruik maken van de 
25% kortingsregel. Zoals uit onderstaand bericht van NAC is op te maken wordt die korting alleen gegeven 
als u via de secretaris van de vereniging de seizoenkaart aanvraagt: breda@covs.nl 
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Beste Piet, 
Ook voor dit jaar kunnen de COVS leden weer gebruik maken van de korting, op één voorwaarde: 
Elk COVS lid moet vooraf via jou aangeven dat ze hier gebruik van willen maken. Wij hebben afgelopen jaar 
meerdere leden gehad die later alsnog een seizoenkaart wilden, terwijl deze op voorhand niet op de 
aangeleverde lijst stonden. Dit bracht verwarring met zich mee bij onze front-office medewerkers en wat 
ons extra werk oplevert. 
Voor seizoen 21-22 is de COVS-korting is alleen verkrijgbaar wanneer men zich bij jou meldt en deze op de 
aangeleverde lijst staan, iedereen die daarna komt zal gewoon de volle prijs moeten betalen. 
Mochten hier vragen over zijn, dan hoor ik dat graag! 
Met sportieve groet, 
namens NAC Breda, 

Lief en leed 

Ben van Gils moet voorlopig toch nog elke 14 dagen voor een behandeling naar het Rotterdamse Medisch 
Centrum. Hij houdt de moed erin maar het gaat allemaal wat langzamer dan hij had verwacht. 
Hans van Horssen is tijdelijk uit de roulatie vanwege een knieblessure. 
Edwin Verstraten heeft door een coronabesmetting in januari vijf weken in het Jeroen Bosch ziekenhuis 
gelegen waarvan drie weken in coma. Daarna heeft hij nog enkele weken op de verpleegafdeling gelegen 
waarna hij twee maanden is opgenomen in het revalidatiecentrum bij Revant in Breda. Afgelopen week 
mocht hij dan eindelijk weer naar zijn eigen vertrouwde omgeving om weer helemaal te herstellen. 
   

CONTRIBUTIE 2021 

Beste leden, 
Op de eerdere verzoeken in de nieuwsbrieven van februari en maart hebben gelukkig al veel leden positief 
gereageerd en de contributie voor 2021 voldaan. Het bestuur bedankt alle leden die op deze manier, ook 
in moeilijke tijden, onze vereniging positief ondersteunen. Voor die leden die dat nog niet gedaan hebben 
het vriendelijke verzoek om dat op korte termijn te gaan doen. 
 
Contributiebedragen per leeftijd: 
Personen in de leeftijd van 14,15 en 16 jaar zijn junior lid, contributie €10,00 
Personen in de leeftijd van 17 en 18 jaar zijn eveneens junior lid contributie €22,50 
Personen in de leeftijd vanaf 19 jaar en verenigingen zijn volwaardig lid contributie €45.00 
Gezinsleden en donateurs, contributie €22,50 
Peildatum leeftijd 1 januari.         
Contributie overmaken naar: NL14INGB000162860 tnv Voetbalscheidsrechtersver.Breda e.o    
Penningmeester:  
Hugo Vogelezang 
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Nieuws van COVS Nederland 

Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (JALV) 
De JALV zal dit jaar vanwege de COVID-19 maatregelen worden verplaatst van 29 mei naar 23 oktober. 
Uiteraard volgt te zijner tijd de benodigde informatie. Wij vertrouwen op een grote opkomst temeer 
omdat er een aantal bestuurders van COVS Nederland afscheid nemen en er veel onderwerpen de revue 
zullen passeren. 
Zo hebben Rene Kiebert (District West 2/ PH Werving & Behoud), Dennis Wetzelaar (District Zuid 2), Pieter-
Jan Janssen (secretaris) en Ron Sotthewes (voorzitter) aangegeven, voor hun moverende redenen, de 
activiteiten voor COVS Nederland neer te leggen. 
Binnenkort kun je op de website www.covs.nl de vacatures nalezen en indien je geïnteresseerd bent een e-
mail te sturen. 

Onderzoek Mulier Instituut 
Inmiddels heb je kennis kunnen nemen van de inhoud in het Mulier Onderzoek. Hopelijk naar 
tevredenheid en vol uitdagingen. Helaas heeft het Bestuur COVS Nederland geen enkele reactie op het 
onderzoek mogen ontvangen behalve van de KNVB waarmee wij op 22 april a.s. een afspraak hebben 
staan. 

Wij maken ons zorgen over de betrokkenheid bij COVS Nederland en gaan ons op 23 - 24 april a.s. beraden 

hoe we verder kunnen/moeten. Mocht je suggesties hebben dan hou ik me daarvoor zeker beschikbaar. 

       
KNVB 
Het Bestuur COVS Nederland heeft op korte termijn een aantal afspraken gepland met de KNVB. 
Onderwerpen als: “Ons voetbal is van Iedereen”, Mulier Onderzoek, Werving & Behoud, Kleding 
Scheidsrechters, Samenwerking KNVB/COVS toekomst, diversiteit, veiligheid, doorstroming, racisme en 
discriminatie zullen zeker aan bod komen. 
 
Denkt u aan de WBTR-regeling (reminder) 
WBTR wat is dat en wat betekent dat voor de COVS: 
Op 11 november 2020 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gepubliceerd in de 
Staatscourant, waarbij de ingangsdatum is vastgesteld op 1 juli 2021, met daarbij een overgangsperiode 
van max. 5 jaar. Echter dit laatste geldt met name voor de allerlaatste stap, namelijk het naar de notaris 
gaan voor het bekrachtigen van de mogelijke te wijzigen Statuten. Deze wet geldt voor alle 
(sport)verenigingen en stichtingen. 
De nieuwe wet heeft betrekking op o.a.: 
 

• Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders; 
• De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders; 

• Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven; 

• Regels omtrent belangenverstrengeling; 

• Procedures bij grote uitgaven of investeringen. 

Wat al duidelijk is, is dat de wet niet gemakkelijk is te implementeren en dat (externe) juridische 
ondersteuning een noodzaak is, tenzij je die in je eigen vereniging voorradig hebt. Dit laatste zal in de 
meeste gevallen niet het geval zijn. Het Bestuur COVS Nederland heeft aan de Commissie Juridische zaken 
gevraagd uit te zoeken op welke wijze de COVS Nederland een mogelijke, adequate professionele 
ondersteuning kan verlenen aan de lid-verenigingen. De commissie heeft hiervoor een stappenplan 
opgesteld en aan alle lid-verenigingen toegestuurd. 

http://www.covs.nl/
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Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen kunnen jullie mij altijd 
mailen. voorzitter@covs.nl 

Wees vooral zuinig op jezelf en anderen.  

Ron Sotthewes, Voorzitter COVS Nederland 

 

 

 

 
 

 
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 en gasleidingen 

Nieuws van de KNVB 

De reguliere voetbalcompetities worden dit seizoen niet uitgespeeld. Besloten is dat alle teams komend 
seizoen op hetzelfde niveau zullen uitkomen als waarop ze dit seizoen zijn begonnen. Dit geldt ook voor de 
arbitrage. Dat betekent dat we dit seizoen geen promotie/degradatie doorvoeren. Dit geldt voor zowel de 
jeugd- als de senioren (assistent-)scheidsrechters en voor zowel het veld als de zaal.    

Ook vorig seizoen konden we, door het abrupte einde door de coronacrisis, geen promotie/degradatie 
laten plaatsvinden. Wel was het toen nodig om via plaatsingen een aantal groepen aan te vullen naar het 
niveau dat nodig was om alle wedstrijden van passende arbitrage te voorzien. Dat kwam door 
verschuivingen in hogere groepen en natuurlijk verloop. Dat is nu veel minder het geval. De groepsgroottes 
geven op dit moment geen aanleiding voor dergelijke plaatsingen.    

In de beginfase van dit seizoen zijn in het zeer beperkte aantal wedstrijden dat is gespeeld enkele 
rapportages uitgebracht. Een enkeling is twee keer beoordeeld, sommigen één keer en het merendeel van 
de officials is niet begeleid of gerapporteerd. Een basis waarop een eventuele promotie/degradatie zou 
moeten plaatsvinden, ontbreekt dus volledig. Deze mening wordt gedeeld door het bestuur van de COVS. 

We begrijpen goed dat het uitblijven van promotie/degradatie voor sommigen een teleurstelling zal zijn, 
maar de uitzonderlijke omstandigheden laten in onze ogen geen ruimte voor andere oplossingen. We 
hopen van harte dat iedereen komend seizoen alsnog zijn of haar persoonlijke doelen op dit 
gebied kan verwezenlijken.   

mailto: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 

 

mailto:breda@covs.nl

