
Notulen van de 95e jaarlijkse algemene ledenvergadering van de voetbalscheidsrechtervereniging 

Breda en omstreken van 28 januari 2020. 

Aanwezig; 37 leden  

01.Openingwoord van de voorzitter 

 

Dames en heren, welkom op de 95ste jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging. Een 

speciaal welkom aan onze leden van verdienste, onze jubilarissen en hun partners. Een vijftal, die 

langdurig lid zijn van onze vereniging zullen we vanavond in het zonnetje zetten, twee jubilarissen 

kunnen vanwege ziekte en persoonlijke omstandigheden vanavond spijtig genoeg niet aanwezig zijn.  

Het is voor mij als voorzitter de tweede keer dat ik de jaarvergadering mag openen en dit doe ik met 

een goed gevoel. Ons ledenaantal is teruggelopen tot 134 leden. De reden is dat een groot aantal 

jongere leden zich ooit heeft opgegeven met een gratis lidmaatschap.  Sommigen hebben we nooit 

gezien en zoals het de jeugd betaamd waren er enkelen al een tijd geen scheidsrechter meer maar 

dit nooit doorgegeven.  Gelukkig is een klein aantal lid gebleven. 

Terugkijkend op afgelopen jaar zien we dat er binnen onze vereniging een groot aantal activiteiten 

zijn georganiseerd. Wij kijken graag terug naar de nieuwjaarsreceptie, carnavalsfeest, de zeer goed 

bezochte bingo’s en de kaart marathons. Jammer dat de maandelijkse rikavonden komen te 

vervallen. We kennen buiten deze activiteiten ook nog twee tradities namelijk, de seizoenopening 

met BBQ en natuurlijk de kerstavond. De avonden werden in een familiare sfeer doorgebracht, zoals 

het scheidsrechters beaamt. 

Onze activiteiten lagen ook op conditioneel- en spelregelgebied. De spelregelwedstrijden zijn 

veranderd en zijn naar het digitale tijdperk gegaan, waar met I pad of telefoon gespeeld kan worden. 

Voor de dinsdagavonden zijn we trots dat er twee jonge trainers beschikbaar zijn om aan de conditie 

te werken. De clubavonden waren van een hoog niveau, VAR momenten met Stan Teuben , de week 

van de scheidsrechter met Martin Perez,  spelregel wijzigingen verzorgt door Jean Pierre en een 

mooie afsluiter met twee topdames, Shona Shuqura en Franca Overtoom, die hun pad als 

scheidsrechter/assistent-scheidsrechter in het hoogste amateur voetbal bewandelen. 

Ik heb afgelopen jaar prettig kunnen samenwerken met het team hier achter de bestuurstafel 

Jammer genoeg heeft Jack Brummer in de loop van het jaar te kennen gegeven te stoppen als 

bestuurslid en lid van Breda. Hij is naar Bergen op Zoom gegaan. Dylan Boomaars heeft het gehele 

jaar als aspirant bestuurslid meegedraaid. Piet Janssen had vorig jaar zijn afscheid aangekondigd, 

maar gaat 2020 gebruiken als een afbouw jaar.  Rene de Loos zou graag deze functie over willen gaan 

nemen en loopt komend seizoen met het bestuur mee. Ook Jack van de Perre heeft aangekondigd 

dat 2020 zijn laatste jaar als bestuurslid is. 

Ook binnen de stichting van het clubhuis, een belangrijk onderdeel naast en binnen de COVS heeft 

Cees van Langelaar aangekondigd dat dit zijn laatste jaar is als bestuurslid. 

Voordat we de vergadering openen wil ik stil staan bij degene die op dit moment op een ziekbed 

liggen en bij degene die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Graag even stilte en laat ons dit staand 

doen. 
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Dank u. De vergadering is geopend. 

02.Ingekomen post en berichten van verhindering 

Er is van een aantal leden bericht van verhindering ontvangen; Piet van Tilborg, Wim van Gils, Ton 

van Beek, Rienus Huijbregts, Wim Schellekens, Hans de Wild, Ton Mallo, Eric van Gastel, Ad Broeders, 

Stefan van Gastel, René de Loos, Jetske Bon, Kees Bakker, Jurgen Kuipers en Henk Feskens. 

De secretaris meldt dat er verder geen ingekomen stukken zijn met betrekking tot deze vergadering. 

03. Behandeling van de notulen van de 94e jaarvergadering van 26 maart 2019 

 Er waren geen opmerkingen en hierna werden 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 penningmeester 

Het jaarverslag is opgenomen in het verslag van de secretaris en wordt door de vergadering 

goedgekeurd met dank aan de samensteller. Een aantal leden geven aan dat ze deze niet ontvangen 

hebben. Dit document zat bij de nieuwsbrief van januari 2020. Cees van de Langelaar geeft aan dat 

bij de regel kerstavond 3x niet Btw 60 naar de donaties geschoven moet worden. 

Paul Kools; onder de kop Bestuurskosten staat penningmeester ING. Wat zijn dit voor kosten? Dit zijn 

de bankkosten van een heel jaar. 

 

06. Jaarverslag ontspanning 

Het jaarverslag is opgenomen in het verslag van de secretaris en wordt door de vergadering 

goedgekeurd met dank aan de samensteller. 

 

07. Jaarverslag spelregels 

Het jaarverslag is opgenomen in het verslag van de secretaris en wordt door de vergadering 

goedgekeurd met dank aan de samensteller. 

       

08. Jaarverslag training voetbal 

Het jaarverslag is opgenomen in het verslag van de secretaris en wordt door de vergadering 

goedgekeurd met dank aan de samensteller. 

 

09. Jaarverslag website 

Het jaarverslag is opgenomen in het verslag van de secretaris en wordt door de vergadering 

goedgekeurd met dank aan de samensteller. 

 

10. Vaststellen van de balans, winst en verliesrekening over 2018 en begroting 2019 

De stukken zijn per mail verstuurd. Er waren een paar kleine opmerkingen/vragen. De 

penningmeester heeft die verduidelijkt of beantwoord. 

11. Pauze  De pauze wordt uitgesteld tot na punt 14. 
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12. Verslag van de kascontrolecommissie 

Op 7 januari 2020 hebben Jurgen Kuijpers en Cor Nagtzaam, als leden van de kascontrolecommissie, 

de boekhouding over het verenigingsjaar 2019 van de COVS Breda e.o. gecontroleerd.  

Cor Nagtzaam spreekt namens de kascontrolecommissie: 

De bescheiden werden door de penningsmeester ter inzage beschikbaar gesteld en online kregen wij 

inzage in de ING-rekening van de vereniging. Steekproefsgewijs werden enkele financiële 

zaken/mutaties toegelicht door de penningmeester. De aangetroffen mutaties kwamen overeen met 

de bescheiden. 

Bevindingen: 

• De vermelde banksaldo’s per 31-12-2019 kwamen overeen met de gestelde bedragen.  

• Het kassaldo kon niet worden vastgesteld, omdat er geen kasboek wordt bijgehouden.  

• De toegang tot online bankieren is slechts bij één persoon mogelijk, dit is wellicht geen 

gewenste situatie. De penningmeester verstrekt maandelijks pdf-bestanden van de 

bankmutaties aan de voorzitter. De voorzitter houdt toezicht. 

• De penningmeester hanteert geen boekhoudingsprogramma en/of boekhouding structuur 

(geen balansrekeningen/kostenplaatsen of anderszins). 

• De financiële mutaties gaan grotendeels via e-mails. Wij stellen voor om deze ontvangen 

bestanden te structuren, door middel van opslaan op de harde (of externe) schijf.  

• De achterstallige contributiegelden van leden worden bijgehouden door de secretaris i.p.v. 

de penningmeester. Wij adviseerden de penningmeester een ander sjabloon te hanteren.  

• De gewijzigde begrotingsbedragen 2020 werden naar tevredenheid toegelicht. 

• Ondanks verschuivingen in diverse inkomsten en uitgaven kon de vereniging een positief 

resultaat noteren, dit wordt ook in 2020 verwacht. 

Wij stellen, tijdens de ALV, aan het bestuur voor om voor het gevoerde financiële beleid decharge te 

verlenen. 

De penningmeester geeft aan de hand van de bevindingen uitleg. Paul Kools geeft aan dat een 

persoon die gemachtigd is voor de vereniging niet wenselijk is. De voorzitter moet ook gemachtigd 

zijn. Het bestuur neemt deze aanbeveling ter harte. 

 

13. Verkiezing van de kascontrolecommissie 

Jurgen Kuijpers is aftredend als lid en Cor Nagtzaam en Gerard Dekkers stellen zich herkiesbaar. Rob 

Vlegels stelt zich kandidaat als nieuw lid. 

 

14. Vaststellen van de contributie voor 2020 

Het bestuur ziet geen reden om de contributie te verhogen en daarom wordt deze voor 2020 

vastgesteld; voor leden van 14 t/m 16 wordt de contributie €10, - voor leden van 17 en 18 jaar wordt 

de contributie €22,50 en voor leden van 19 en ouder is de contributie €45.  

 

15. Pauze 

De voorzitter geeft iedereen de gelegenheid om een consumptie te nemen van de vereniging. 

 



      4 

 

16. Bespreken van het bestuursbeleid 

Allereerst een hartelijk welkom aan de KNVB afgevaardigde Adrie de Rijk en Ben Kommekens. 

 

Voor 2020 geldt een nieuw jaar met nieuwe kansen, zoals we in een van de laatste clubbladen van De 

Scheidsrechter hebben kunnen lezen. Het aantal  bondsscheidsrechters is teruggelopen naar 

ongeveer 4600 scheidsrechters. In het achterhoofd houdend dat de helft 50 jaar of ouder is, staat de 

KNVB voor een uitdaging. Dit geldt natuurlijk ook voor de COVS Breda, 62 % van onze leden heeft de 

leeftijd van 50 jaar of ouder. Ervaring is belangrijk, maar het overdragen van deze ervaring zal nog 

veel belangrijker worden. Wij zijn met een aantal Bredase verenigingen en verenigingen uit 

Drimmelen gestart met een project om te kijken of we spelregelavonden en spelregelkennis bij de 

jeugd verplicht kunnen gaan stellen. Een aantal verenigingen heeft al toegezegd en ons gevraagd om 

de spelregels op een leuke manier naar hun jeugdleden te brengen. Binnen het bestuur hebben wij 

een nieuwe functie gecreëerd in de vorm van jeugdzaken. Dylan Boomaars zal deze functie gaan 

bekleden. Tevens gaat hij binnen onze vereniging jongere leden  vragen hoe we die en nieuwe leden 

kunnen bewegen naar De Toss te komen. In de contacten met de voetbalverenigingen zullen we dit 

meenemen. Ook al lopen de contacten steeds soepeler het blijft een grote uitdaging om met 

sommige verenigingen in contact te komen. 

Het overleg met een aantal zusterverenigingen verloopt goed. We hebben jaarlijks twee keer overleg 

met bestuurders van de groepen Eindhoven, Valkenswaard, Helmond en Tilburg. Hierin worden 

voornamelijk activiteiten besproken. Met andere COVS-verenigingen hebben we alleen mail- of 

belcontact. Daarnaast hebben wij als Breda een unieke spelregelwedstrijd in de vorm van de West- 

Brabant Cup op de kaart gezet, waarvoor men graag naar Breda komt. De landelijke COVS bezoekt in 

maart de verenigingen in het kader van het rondje langs de velden. Een belangrijk punt is het 

tegengaan van geweld op de velden. Dit is ook een punt voor de landelijke politiek. Wij denken dat 

we als scheidsrechters alleen beoordelen, rapporteren en ons op andere punten moeten richten 

zoals het opleiden/ begeleiden van scheidsrechters. Binnenkort lanceert de KNVB samen met de 

politiek een aanvalsplan tegen racisme. Wij als COVS Breda zijn  in februari bij de presentatie 

aanwezig en benieuwd met welke aanvalspunten men komt en waar wij als COVS met de 

verenigingen een goed beleid op kunnen maken. Wij houden u hiervan op de hoogte. 

De KNVB ziet De Toss als een goede locatie voor thema-avonden en cursussen. Samen hebben wij 

een eerste cursus opgezet, namelijk die van begeleider verenigingsscheidsrechter. Het doel is om 

meerdere van deze cursussen door de COVS te laten organiseren en nieuwe mensen met onze 

vereniging kennis te laten maken of zelfs naar ons toe te trekken. 

Verder blijven onze kerntaken het ondersteunen van scheidsrechters op allerlei gebied. Dit zeker in 

de vorm van training, spelregelkennis en conditietraining. Een aantal van de clubavonden komend 

seizoen zullen deze onderwerpen aan bod  komen. Daarnaast zijn we in overleg om weer een aantal 

prominente gastsprekers hun presentatie te laten verzorgen in De Toss. 
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Over vijf jaar bestaan we 100 jaar en eind van dit jaar zullen we gaan zoeken naar een jubileum 

commissie. Kandidaten hiervoor zijn van harte welkom. 

In de loop van dit jaar zullen wij grondig kijken naar het huishoudelijk regelement van 2009. In de 

periode tot heden zijn in de jaarvergaderingen besluiten genomen die in dat reglement nog moeten 

worden aangepast. Wij gaan dit oppakken en houden u hiervan op de hoogte. 

Daarnaast zullen de traditionele avonden behouden blijven, zoals carnaval, bingo, kaarten, de 

seizoenopening met BBQ en de kerstavond. Wij hopen bij onze activiteiten op een grootse opkomst. 

Mocht iemand andere ideeën hebben in welke vorm dan ook, dan hopen wij dat hij of zij deze met 

ons wil delen. Rest mij te zeggen dat we trots zijn op onze vrijwilligers, die mogelijk maken dat De 

Toss goed draait en wij alle activiteiten kunnen organiseren. Wij danken hen voor de steun en 

rekenen voor het komende jaar weer op hun inzet. Wij hopen dat het uitgezette beleid bij u gehoor 

vindt en wij wensen u een fijn verenigingsjaar toe.  

Wim de Jong zegt dat hij altijd betrokken is geweest bij de spelregelavonden bij de verenigingen om 

de jeugd de spelregels te leren. Waarom wordt hij niet meer gevraagd? De voorzitter zegt dat we het 

dit jaar anders gaan doen en Wim er weer bij gaan betrekken. Hij zegt erbij dat er wel wat veranderd 

is en dat er met een telefoon of iPad gewerkt wordt. 

 

Cor Nagtzaam vraagt wat COVS Nederland gaat doen aan de communicatie naar de leden? Dit wordt 

momenteel gedaan met de landelijke nieuwsbrief. Wanneer dit stopt gaat dan onze nieuwsbrief een 

andere vorm aannemen?  

De voorzitter zegt dat ook wij niet weten hoe de communicatie er uit zal gaan zien maar wanneer 

iemand een goed idee heeft kan men dit altijd doorgeven aan onze secretaris. 

 

Paul Kools vraagt wat is de reden waarom het blad de scheidsrechter wegvalt.  

De voorzitter zegt te denken dat met een kortere nieuwsbrief er beter wordt gelezen. Het dalende 

aantal lezers kan ook te maken hebben met het digitaliseren van het blad. Het papieren blad is er 

niet meer in verband met de hoge kosten. 

 

Stijn Berben vraagt wat doen wij lokaal als vereniging voor de nieuwe aanwas?  

De voorzitter antwoordt dat wij bij het overleg met de OBA onze inbreng hebben. Ook gaan wij naar 

veel verenigingen voor de spelregelavonden. Wij proberen deze groep van jonge mensen  zoveel 

mogelijk te betrekken bij onze vereniging. Daarnaast hebben wij een nieuw bestuurslid jeugdzaken. 

Ook hier de vraag wanneer iemand goede ideeën heeft zijn deze van harte welkom. 

 

Haico Michielsen vraagt hoe wij meer uit de gezamenlijke overleggen kunnen halen?  

De voorzitter zegt dat onze nieuwsbrief naar alle verenigingen wordt gestuurd. Ook worden de 

verenigingen uitgenodigd om naar de clubavonden te komen. Bij grotere evenementen informeren 

de verenigingen elkaar. 

Paul Kools vraagt of er nog regulier KNVB-contact is en wat wij als vereniging doen om de arbitrage 

steviger neer te zetten bij de KNVB. Een krachtig signaal afgeven aan het VCN is erg belangrijk. Willen 

jullie dit naar de landelijke COVS uitdragen? 
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De voorzitter geeft  uitleg over de contacten met de KNVB via de cluster en de COVS via het rondje 

langs de velden. Het bestuur gaat op een later tijdstip de signalen afgeven en worden de leden 

geïnformeerd. 

 

16. Bestuurverkiezing 

Volgens rooster zijn aftredend Piet Janssen, Hugo Vogelzang en Jack van de Perre. Allen stellen zich 

herkiesbaar maar Piet Janssen heeft aangegeven in 2021 tussentijds af te treden.  Jack Brummer, die 

vorig jaar in het bestuur de functie van vicevoorzitter heeft aanvaard, heeft te kennen gegeven zijn 

lidmaatschap over te schrijven naar de groep Bergen op Zoom en zijn bestuursfunctie niet te 

continueren. In de vacature wordt voorzien door Dylan Boomaars, die afgelopen jaar als aspirant 

bestuurslid heeft meegelopen. Het bestuur stelt voor om Dylan als algemeen bestuurslid te 

benoemen met de portefeuille jeugd en opleidingen. De vergadering gaat akkoord met de 

benoeming van Dylan Boomaars. Om in 2021 in de vacature van secretaris te kunnen voorzien stelt 

het bestuur voor om René de Loos als kandidaat bestuurslid te benoemen, zodat hij zich komend jaar 

kan voorbereiden. 

Paul Kools vraagt of er belangenverstrengelingen zijn wanneer een persoon in het bestuur meerdere 

bestuursfuncties heeft bij de KNVB en COVS? Hij denkt in het algemeen dat het geen goede keus is. 

De voorzitter antwoordt dat wij denken dat het positieve kanten kan hebben, zodat wij dichter bij 

het vuur zitten. Op de vraag van Paul welke competenties/profiel de nieuwe secretaris moet hebben 

zegt de voorzitter dit uit te gaan zoeken en op papier te zetten. 

17. Bespreken van het jaarverslag en de jaarcijfers van de Stichting Clubhuis 

Voordat het verslag wordt besproken wordt Cees van Langelaar in het zonnetje gezet door voorzitter 

Rob Luyken. Cees is al ruim 30 jaar penningmeester van het stichtingsbestuur COVS Breda. Hij wordt, 

op voorstel van het bestuur door de vergadering benoemd tot lid van verdienste van onze 

vereniging. Het jaarverslag en jaarcijfers worden uitgereikt. Er zijn geen vragen of opmerkingen 

vanuit de vergadering. 

Haico Michielsen heeft een vraag of er iets aan de douches gedaan kan worden, deze zijn namelijk 

verouderd en de vloeren zijn glad zodat je er makkelijk op uitglijdt.  Deze opmerking zal worden 

neergelegd bij het onderhoud binnen het stichtingsbestuur. 

       

18. Huldigingen 

Gerard Dekkers en Hans Koreman zijn 25 jaar lid van de COVS en worden door onze voorzitter 

toegesproken en krijgen een mooie speld en een bos bloemen van Annemiek Janssen. Piet Gabriels is 

zelfs 50 jaar lid van de COVS. Hij geeft zelf aan nog steeds heel veel plezier te hebben met al zijn 

activiteiten. Er wordt zelfs een boek over hem gemaakt. Hij geeft zelf aan graag nog 10 tot 15 jaar 

door te willen gaan.  

     

19. Genodigden aan het woord 

De aanwezige KNVB-gedelegeerden Adrie de Rijk en Ben Kommekens nodigen Annemiek en Piet 

Janssen naar voren. Piet wordt door de KNVB in het zonnetje gezet. Hij krijgt voor al zijn  verdienste 

een gouden speld en een oorkonde met de titel: KNVB Lid van verdienste.   
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20. Rondvraag 

Piet Gabriels zegt dat het belangrijk is de werving van scheidsrechters onder de aandacht brengen. 

Vooral in de zaal is het erg moeilijk om scheidsrechters te werven. Misschien kunnen veld 

scheidsrechters ook in de zaal gaan fluiten.  

De voorzitter zegt dat de vereniging hier graag aandacht voor zal geven. 

 

21. 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 


