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  VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN” 

  

NIEUWSBRIEF-augustus 2021 

 
 
Beste sportvrienden,  
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van augustus 2021  
 

Agenda activiteiten najaar 2021  
Dinsdag 31 augustus:   Clubavond met spelregels 
Vrijdag 10 september:  Seizoen opening met barbecue 
Dinsdag 21 september:  Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
Vrijdag 26 november:   Najaarsbingo 
Zaterdag 18 december:  Kerstavond 
Maandag 27 december:  Kaartmarathon 

 
Dinsdag 31 augustus, aanvang nieuwe seizoen met spelregels 
Ook dit jaar zullen we het nieuwe seizoen op 31 augustus beginnen met de traditionele spelregelavond, die  
gepresenteerd zal worden door onze deskundige spelregelkenner bij uitstek, Jean Pierre Loontjens. Naast 
de behandeling van de spelregelwijzigingen zal hij extra aandacht besteden aan enkele belangrijke regels 
en dat verduidelijken met de nodige actuele beelden. 
Na deze presentatie zal Jean Pierre zoals gebruikelijk de avond afsluiten met een wedstrijdje 
spelregelkennis en actuele en oude sportgebeurtenissen zodat we onze kennis van spelregels en algemene 
kennis kunnen etaleren. De verenigingsscheidsrechters uit ons werkgebied zullen voor deze avond worden 
uitgenodigd zodat ook zij het nieuwe seizoen weer optimaal van start kunnen gaan. 
Zeker voor onze actieve scheidsrechters, rapporteurs en begeleiders een avond die u niet mag missen dus 
rekenen we op een volle De Toss. 
 

Vrijdag 10 september gaan we weer barbecueën 
Na de verplichting om het een jaar over te slaan vanwege de coronapandemie is het dit jaar weer mogelijk 
om vrijdag 10 september de barbecue aan te steken en samen een leuke avond te houden. 
Het bestuur en onze vaste bakkers Hugo en Jeroen hebben er zin in om de leden met hun partners een 
gezellige en leuke avond voor te schotelen.  
Daarom worden alle leden met partners uitgenodigd deze avond deel te nemen aan de barbecue. De 
inloop is vanaf 18.30 uur en vanaf 19.00 uur krijgt u alle gelegenheid om van de lekkere gerechten te 
genieten. Leden die deze avond willen bezoeken moeten zich vooraf wel aanmelden zodat de organisatie 
naar aanleiding van het aantal aanmeldingen de inkoop kunnen bepalen.  
Aanmelden kan tot en met de clubavond van 31 augustus bij de secretaris: breda@covs.nl  
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Lief en leed 

Ben van Gils is 17 augustus voor verdere behandeling naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam 
geweest. Nu is het afwachten of de ingreep van 5 juli het gewenste effect zal opleveren. 
 
 

 
 

  
Kaartmarathon wordt gehouden op maandag 27 december 
Anders dan in eerdere nieuwsbrieven in de agenda is vermeld wordt de kaartmarathon ook dit jaar 
gehouden op derde Kerstdag maandag 27 december. Leden die aan deze marathon willen deelnemen 
kunnen zich aanmelden bij Piet Laming: fam.laming@ziggo.nl 
 

Trainingen gaan de hele zomer door 
Ook deze zomer is er iedere dinsdagavond gelegenheid zijn de trainen. Eerdere jaren hebben laten zien dat 
hier goed gebruik van wordt gemaakt dus bieden wij de gelegenheid om ook in de zomermaanden uw 
conditie op peil te houden. Er loopt nog een verzoek om ook op zaterdagmorgen te kunnen trainen maar 
daarover informeren wij u later. 
 

Grote clubactie voor viering 100 jarig bestaan 
Het bestuur wil voor de viering van het 100 jarige bestaan van onze vereniging in 2025 extra inkomsten 
verwerven en wil daarom vanaf dit jaar deel gaan nemen aan de grote clubactie. Leden kunnen zelf loten  
kopen maar ook om verkopen.  
Van alle verkochte loten is 80% van de inleg voor de vereniging zodat dit bedrag aardig kan oplopen.  
Jeka heeft vorig jaar op deze manier ruim € 17.000 binnengehaald. 
Om te zorgen dat de nog te benoemen jubileumcommissie genoeg geld heeft om van ons 100 jarige 
bestaan een mooi feest te maken worden alle leden benaderd om mee te doen aan de lotenverkoop. 
Zaterdag 18 september gaat de verkoop van start en voor die datum krijgen alle leden per e-mail het 
verzoek om loten te kopen en/of te gaan verkopen. 
Te zijner tijd zal alle benodigde informatie op onze website www.covsbreda.nl te vinden zijn zodat we op 
18 september kunnen beginnen met de lotenverkoop. 
Leden die nu al weten graag als verkoper te willen optreden kunnen dat al kenbaar maken aan de 
secretaris: breda@covs.nl 
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CONVOCATIE 
 
Hierbij nodigen wij de leden van de voetbalscheidsrechtersvereniging Breda en omstreken uit tot 
het bijwonen van de 96e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
De vergadering wordt gehouden op dinsdag 21 september 2021 in het clubgebouw De Toss aan de 
Valkenierslaan 285a en vangt aan na de training om 20.45 uur. 

 
AGENDA 

 
01. Opening door de voorzitter 
02. Ingekomen post en berichten van verhindering 
03. Behandeling van de notulen van de 94e jaarvergadering van 28 januari 2020 
04. Algemeen jaarverslag van de secretaris 
05. Vaststellen van de balans, winst en verliesrekening over 2020 en de begroting voor 2021 (zijn al 

per mail toegezonden) 
06. PAUZE 
07. Verslag van de kascontrolecommissie 
08. Verkiezing kascontrolecommissie 
09. Vaststellen contributie voor 2021 
10. Bespreken van het bestuursbeleid 
11. Vaststellen aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement 
12. Benoemen leden jubileumcommissie 100-jarig bestaan 
13. Bestuursverkiezing 
14. Bespreken van het jaarverslag en de jaarcijfers van de Stichting Klubhuis 
15. Huldiging jubilarissen 
16. Genodigden aan het woord 
17. Rondvraag 
18. Sluiting. 

 
Ad 5: De jaarcijfers zijn in overeenstemming met eerdere afspraken per mail aan alle leden toegezonden. 
 
Ad 11; Volgens rooster zijn aftredend voorzitter Rob Luyken, tweede secretaris Jeroen Geerts en 
portefeuillehouder website en spelregels, Jean Pierre Loontjens. Allen stellen zich herkiesbaar. Jack van de 
Perre had reeds eerder aangegeven dat 2020 zijn laatste jaar als bestuurslid zou zijn maar door de 
coronatijd is de ALV verplaatst naar september en zal hij dus nu aftreden. Raymond Eijke zal de 
opengevallen plaats innemen in de functie van algemeen bestuurslid. Diana Snoeren loopt al enkele 
maanden mee als kandidaat bestuurslid en zij zal in januari het secretariaat overnemen van Piet Janssen. 
 
Volgens artikel 13.4 van het Huishoudelijk Reglement kunnen leden kandidaten voordragen met een 
schriftelijke voordracht die uiterlijk drie dagen vóór de ALV bij de secretaris binnen moet zijn. Bij die 
voordracht moet een bereidverklaring zijn, die door de kandidaat en tenminste vijf leden met stemrecht is 
ondertekend en voorzien van leesbare namen.  
 
Ad 12: De jaarcijfers van de Stichting Eigen Klubhuis zullen ter vergadering worden uitgereikt. Na 
behandeling zullen deze stukken weer worden ingenomen. 
 
De agenda, het jaarverslag van de secretaris, de jaarcijfers 2020, de begroting 2021 en de notulen van de 
95e ALV kunt u allemaal terugvinden op onze website www.covsbreda.nl 
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Piet Janssen, secretaris 

 

 

 

 
 

 
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 
 
 

Gratis een leuk tuinhuisje (herhaalde oproep) 
Achter ons clubhuis De Toss staat een tuinhuisje dat eigendom is van de vogelvrienden, die in ons clubhuis 
hun clubavonden en tentoonstellingen houden. Zij hebben net als wij een zeecontainer aangeschaft en 
hebben het tuinhuisje niet meer nodig. Binnen hun eigen ledenbestand is er niemand die het tuinhuisje wil 
hebben vandaar dat zij mij hebben gevraagd om onze leden te informeren. Misschien hebt u interesse dan 
is het zaak even naar mij te reageren zodat ik een afspraak kan maken. De liefhebber moet het tuinhuisje 
zelf afbreken en voor vervoer zorgen. U kunt ook even achter ons clubhuis gaan kijken of het iets is dat u 
kunt gebruiken. Interesse dan even contacten: breda@covs.nl of 06-29491448. 
 

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 
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