VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN”

NIEUWSBRIEF-juni 2021
Beste sportvrienden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni 2021

Agenda activiteiten najaar 2021
Vrijdag 9 juli:
Dinsdag 31 augustus:
Vrijdag 10 september:
Dinsdag 21 september:
Vrijdag 26 november:
Zaterdag 18 december:
Dinsdag 28 december:

Uitzwaaien coronatijdperk
Clubavond met spelregels
Seizoen opening met barbecue
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Najaarsbingo
Kerstavond
Kaartmarathon

We gaan beginnen…….
Dit was de vaste tekst, die Jeroen Pauw elke avond bezigde bij aanvang van zijn praatprogramma en dit is
ook de tekst die het bestuur wil gebruiken voor de uitzwaaiavond corona die we 9 juli gaan organiseren.
Vanaf maart vorig jaar hebben we bestuurlijk de contacten veelal onderhouden via mailverkeer en via
enkele fysieke vergaderingen in de zomer van 2020. We hebben geprobeerd om de leden via de
maandelijkse nieuwsbrief te blijven informeren over het wel en wee van onze vereniging en de actuele
mogelijk- en onmogelijkheden met betrekking tot de coronapandemie.
Door die maatregelen was het onmogelijk om activiteiten voor de leden te organiseren en dat was ook
voor het bestuur een moeilijke periode.
Nu de maatregelen vanaf 26 juni aanmerkelijk worden versoepeld heeft het bestuur gemeend om daar op
een positieve manier op in te spelen en nog voor de zoemervakantie een bijeenkomst te organiseren. Op
die manier willen we het coronatijdperk uitzwaaien en een mooie vakantieperiode inluiden.
Vrijdagavond 9 juli worden alle leden met partners uitgenodigd op een ontspannen samenzijn waarbij we
zullen zorgen voor een hapje en drankje. Het is een soort inloopavond van 20.00 uur tot 22.00 uur waarbij
we nog rekening zullen moeten houden met de afstandsmaatregel. We hopen op een stralende
zomeravond waardoor we van de binnen en buitenruimte gebruik kunnen maken en zodoende voldoende
ruimte hebben om er een gezellige avond van de maken.
Het bestuur hoopt en gaat daar voorshands ook van uit dat veel leden uitkijken naar hernieuwde contacten
met andere leden en het daardoor de moeite waard vinden om deze avond aanwezig te zijn.
Voor deze avond hoeft u zich niet aan te melden.
Na deze activiteit gaan we met zijn allen genieten van een welverdiende vakantie en bij terugkeer gaan we
10 september onze jaarlijkse barbecue weer nieuw leven inblazen. Voor deze activiteit is aanmelden wel
nodig dus als er leden zijn die deze avond willen bijwonnen kunnen die zich al aanmelden via:
breda@covs.nl
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NAC zoekt vaste assistent (herhaalde oproep)
NAC is voor de 014 selectie voor het volgende seizoen (divisie niveau landelijk) op zoek naar een vaste
assistent-scheidsrechter. Zij hebben mij gevraagd om te kijken of er binnen onze vereniging iemand is die
voor volgend seizoen die taak op zich wil nemen.
Voor elke assistent-scheidsrechter geldt dat zij helaas geen vergoeding ontvangen. Wel is het zo dat zij een
seizoenkaart en een passend kledingpakket ontvangen. Uitwedstrijden worden, afhankelijk van de afstand,
met een bus of eigen vervoer gedaan. De assistent kan daar dus gebruik van maken.
Wie interesse heeft kan dat laten weten via: breda@covs.nl
Met sportieve groet,
namens NAC Breda.

Lief en leed
Ben van Gils moet 5 juli opnieuw een operatie ondergaan in het Rotterdamse Medisch Centrum. Het blijft
weer hopen dat het deze keer zal lukken om van zijn problemen af te komen.
Haico Michielsen gaat vanaf volgend seizoen deel uitmaken van het talententraject betaald voetbal
Het bestuur heeft Haico vanzelfsprekend van harte gefeliciteerd met deze mooie promotie.

Dinsdag 31 augustus clubavond met spelregels
Zoals ieder jaar gebruikelijk is gaan we ook komend seizoen, nu nog voordat we samen gaan barbecueën,
weer starten met een clubavond die geheel gewijd gaat worden aan de spelregels. Jean Pierre Loontjens,
ons bestuurslid met de meeste spelregelkennis, zal deze avond de spelregelwijzigingen behandelen, extra
aandacht besteden aan moeilijke situaties en de avond afsluiten met een kleine kwissronde.
Zeker voor onze actieve scheidsrechters een avond die u niet mag missen en daarom gaan we ervan uit dat
De Toss deze avond tot de laatste stoel bezet zal zijn.

Trainingen gaan hele zomer door
Ook deze zomer zal er iedere dinsdagavond gelegenheid zijn om de trainingen bij te wonen. Eerdere jaren
hebben laten zien dat er een goed gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid dus geven wij u 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 wordt u later geïnformeerd.
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Nieuwe seizoen voetballen met of zonder scheidsrechter
In samenwerking met de voorzitter van de OBA, overleg Bredase amateurverenigingen hebben we contact
gezocht met de arbitrage afdeling in Zeist en Eindhoven. In corona tijd lag het voetbal stil en hebben
voetballers en scheidsrechters gekeken naar andere hobby’s en sporten. Er zijn in deze periode nogal wat
fietsen en mountainbikes aangeschaft. Binnen onze vereniging zijn een paar (jonge) scheidsrechters
gestopt en dat blijft natuurlijk jammer. Landelijk is er een leegloop ontstaan want het aantal geregistreerde
KNVB (assistent-) scheidsrechters is teruggelopen van 4500 naar 3600 ofwel 20% is gestopt. Door corona
zijn er geen cursussen gegeven, dus er is geen nieuwe instroom gekomen. Als er op dit moment een
compleet voetbalprogramma uitgeschreven zou worden zou dit betekenen dat er standaardwedstrijden
geleid zouden moeten worden door leden van de verenigingen. Een situatie waar niemand blij mee zal zijn.
Via het bekende internet vergaderen hebben we een paar meetings met de KNVB gehad. Samen met Stan
Teuben (ontwikkeling arbitrage Zuid), Hans Quaars (clubarbitrage) en Harm van Hal (clubondersteuning) is
er gekeken hoe het scheidsrechters gilde verder op peil gehouden en uitgebreid kan worden.
Er zal in Zeist een nieuw kernteam worden samengesteld en er is een nieuw plan ontwikkeld. Voor het
eerst is er in sportakkoorden geld vrij gemaakt voor de arbitrage. Wij hebben daarom gezamenlijk het
initiatief genomen om alle coördinatoren van verenigingen bij elkaar te roepen omdat er vanuit de
verenigingen aanvulling zal moeten komen.
De weg naar KNVB-scheidsrechter is nog steeds, eerst de verenigingscursus en daarna door voor KNVBscheidsrechter. Dat is een weg van meer dan een half seizoen dus hebben we bij de KNVB erop
aangedrongen cursussen vroeg in het seizoen op te zetten. Daarnaast is er in overleg met het OBAsubsidie aangevraagd bij de gemeente Breda.
Mocht je nieuwe talenten tegenkomen, vragen krijgen van verenigingen over arbitrage, laat men contact
opnemen met breda@covs.nl, zodat wij het verder kunnen coördineren. Hopelijk zien we elkaar nog even
op 9 juli op de uitzwaaiavond waar we elkaar voor de vakantie nog even kunnen zien en spreken. Zie ik u
niet meer dan een prettige vakantie, doe voorzichtig, blijf gezond en we zien elkaar op de BBQ op 10
september.
Voorzitter, Rob Luyken

Wikkeveld 6
4854 MH Bavel
Tel/fax 0161433854
Mob. 06-51208896
arjaneversdijk@hetnet.nl
•
•
•
•
•
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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

CONCEPT-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.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Opening door de voorzitter
Ingekomen post en berichten van verhindering
Behandeling van de notulen van de 94e jaarvergadering van 28 januari 2020
Algemeen jaarverslag van de secretaris
Vaststellen van de balans, winst en verliesrekening over 2020 en de begroting voor 2021 (zijn
reeds per mail toegezonden)
PAUZE
Verslag van de kascontrolecommissie
Verkiezing kascontrolecommissie
Vaststellen contributie voor 2021
Bespreken van het bestuursbeleid
Vaststellen aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement
Benoemen leden jubileumcommissie 100-jarig bestaan
Bestuursverkiezing
Bespreken van het jaarverslag en de jaarcijfers van de Stichting Klubhuis
Huldiging jubilarissen
Genodigden aan het woord
Rondvraag
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.
Raymond Eijke is door het bestuur gevraagd tot de volgende jaarvergadering als kandidaat-bestuurslid deel
uit te maken van het bestuur.
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.
Piet Janssen, secretaris
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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
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