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Jaarverslag 2021
Waar velen met mij dachten dat het verenigingsjaar 2020 het enige jaar zou zijn waarbij de
coronapandemie allesbepalend was moet er helaas worden geconstateerd dat ook 2021 allesbehalve
een normaal jaar was. De gehele samenleving en ook het verenigingsleven ging in 2021 opnieuw gebukt
onder maatregelen, die afwisselend zorgden voor enige vrijheid en strenge lockdowns.
Ook onze vereniging is niet gespaard gebleven van de strenge maatregelen en daarom is ook 2021 een
jaar dat we snel moeten vergeten. Het bestuur had voor 2021 plannen gemaakt om een inhaalslag te
maken door het organiseren van aansprekende activiteiten maar helaas Rutte en de Jonge konden daar
op de persconferenties geen groen licht voor geven. De eerste maand van 2022 zorgt ook niet voor al te
veel optimisme maar toch wil het bestuur dit jaar indien mogelijk opnieuw een inhaalslag maken en zo
gauw de maatregelen dat toelaten activiteiten gaan organiseren.
Het bestuur
Na de jaarvergadering van 2021, die vanwege de coronamaatregelen pas op 21 september kon worden
georganiseerd, bestond het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter:
Rob Luyken
Secretaris:
Piet Janssen
e
2 secretaris/notulist:
Jeroen Geerts
Penningmeester:
Hugo Vogelezang (tevens vicevoorzitter)
Website en P.R.:
Jean Pierre Loontjens
Jonge leden/werving:
Dylan Boomaars
Kandidaat-bestuurslid:
Ray Eike
Kandidaat secretaris:
Diana Snoeren
Kandidaat-bestuurslid:
Arno Mathon
De samenstelling van het bestuur is in 2021 veranderd door het tussentijds terugtreden van kandidaatbestuurslid Ray Eike, die vanwege drukke werkzaamheden een bestuursfunctie niet kon invullen.
Diana Snoeren heeft zich in de loop van 2021 aangemeld voor de functie van secretaris en loopt al
enkele maanden mee als kandidaat-secretaris. Zij zal bij de eerstvolgende ledenvergadering het
secretariaat overnemen van Piet Janssen.
Jack van der Perre is op de jaarvergadering in september, na 25 jaar onafgebroken bestuurslid te zijn
geweest, afgetreden.
Arno Mathon heeft zich aangemeld als kandidaat-bestuurslid en heeft al enkele vergaderingen
meegemaakt. Hij zal bij de eerstvolgende ledenvergadering tot het bestuur toetreden.
Erevoorzitter Piet van Tilborg, die namens het bestuur de sociale contacten met zieke leden en hun
huisgenoten onderhoudt, heeft het afgelopen jaar weer de nodige telefonische contacten en bezoeken
afgelegd aan zieke of geblesseerde leden. Door de veranderende privéomstandigheden van Piet hebben
andere bestuursleden hem regelmatig vervangen.
Verzoek: om onze belangstelling te kunnen blijven tonen is het belangrijk dat wij weten dat er iets aan
de hand is waar wij aandacht aan moeten schenken. Vandaar een herhaalde oproep om zaken die u
bekend zijn bij het bestuur te melden.
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar 7 maal en steeds in ons eigen clubhuis De Toss. De
vergaderingen werden gehouden op de volgende data; 14 april, 26 mei, 16 juni, 28 juli, 1 september, 29
september, 27 oktober.
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Het ledental;
In 2021 is het ledentaal iets gestegen. Ook in 2021 zijn door de coronapandemie een groot deel van de
scheidsrechtercursussen niet doorgegaan en dat zijn de bijeenkomsten waar wij als vereniging leden
moeten werven.
Er zijn enkele avonden van de SO II en een avond van de SO III wel doorgegaan en deze beide cursussen
zullen in 2022 worden afgewerkt.
1 Januari 2021 had onze vereniging 125 leden waarvan 6 gezinsleden en 2 juniorleden. 31 December
2021 was het ledental 133, waarvan 6 gezinsleden en 2 juniorleden.
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering;
De 96e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 21 september 2021 en werd
bijgewoond door 33 leden.
Onderscheidingen
In 2021 waren er drie jubilarissen, die een speld voor hun 25-jarige lidmaatschap ontvingen en drie
bestuurders voor een onderscheiding voor het aantal bestuursjaren.
25 jaar lid: Cees Bakker, Janus van Loon en Rienus Huijbregts
Voor hun 25-jarige bestuurslidmaatschap ontvingen Hugo Vogelezang en Jack van der Perre uit handen
van de landelijk COVS-afgevaardigde Arthur Smits de Gouden Scheidsrechter en voor zijn
12 ½ jarige bestuurslidmaatschap ontving voorzitter Rob Luyken de Zilveren Scheidsrechter.
Activiteiten;
Onze vereniging heeft in 2021 de volgende activiteiten georganiseerd
24 juni:
9 juli:
31 augustus:
10 september:
22 november:

Bijeenkomst coördinatoren
Vakantie uitzwaai
Clubavond spelregels
Opening seizoen met barbecue
Bijeenkomst cluster COVS-groepen

Activiteiten die door onze vereniging in 2021 zijn bezocht of waaraan is deelgenomen:
15 november:

Vergadering sportiviteit en respect

Externe contacten;
Er werd door NAC voor de vriendschappelijke wedstrijden van hun jeugdteams door het gehele jaar
regelmatig een beroep gedaan op onze scheidsrechters voor het leiden van hun wedstrijden.
Er zijn geen vergaderingen gehouden van het OBA en ook de jaarlijkse sportiviteitsprijs kon niet worden
uitgereikt omdat de voetbalcompetitie niet is uitgespeeld.
De ondersteuning die onze vereniging de voetbalverenigingen op spelregelgebied aanbiedt lag met een
enkele uitzondering helemaal stil wat zeker van invloed is geweest op het werven van nieuwe leden.
De KNVB en de landelijke COVS hebben ons voor zover noodzakelijk geïnformeerd via de digitale
nieuwsbrieven.
De cluster van de zuidelijke COVS-groepen heeft een bijeenkomst georganiseerd en er is regelmatig
contact geweest via e-mail.
Ook in de toekomst zullen wij onze leden daar waar nodig individueel ondersteunen of hun belangen
via alle geledingen van de COVS behartigen.
Als er leden zijn die ondersteuning nodig hebben in de relatie met de KNVB of bij tuchtzaken kunnen zij
een beroep doen op secretaris Piet Janssen.
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Training/Voetbal
De wekelijkse training werd naar gelang de coronamaatregelen dat toelieten wel gegeven maar hele
periodes was dat vanwege de lockdowns niet mogelijk. Om toch iets te kunnen blijven doen aan de
conditie werd er op de zondagen getraind bij de v.v. Boeimeer.
30 november zou Wieke Hoogzaad, conditietrainer van de scheidsrechters en assistenten betaald
voetbal, voor onze vereniging een trainingsclinic verzorgen. Deze clinic kon ook niet doorgaan maar zal
verplaatst worden naar het eerste kwartaal van 2022.
Het COVS-zaalvoetbaltoernooi is vanwege corona in 2021 niet georganiseerd. Ook het Kees
Rekkerstoernooi, dat al vele jaren door onze zustervereniging van De Langstraat wordt georganiseerd,
kon vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden dus is er in 2021 weer geen enkele
voetbalactiviteit georganiseerd.
Spelregels
31 augustus kon gelukkig door Jean Pierre Loontjens een clubavond georganiseerd worden met uitleg
over de spelregelwijzigingen. Daarnaast werden enkele belangrijke onderdelen zoals hands en gele en
rode kaarten behandeld.
Bij de v.v. Rijen is door Jean Pierre een spelregelavond verzorgt.
Ontspanning
Omdat er nog geen enkele activiteit kon worden georganiseerd werd 9 juli een soort uitzwaai corona
avond georganiseerd omdat men toen van mening was dat het coronatijdperk na de vakantie niet meer
zou terugkeren.
10 september kon ook de seizoenopening met barbecue worden georganiseerd en de animo om weer
eens een activiteit te bezoeken was onder de leden erg groot.
Helaas kwam na de vakantie de pandemie in alle hevigheid terug en was het gedaan met het
organiseren van nieuwe activiteiten.
Clubavonden
Buiten de clubavond van 31 augustus over de spelregels zijn er geen andere clubavonden
georganiseerd.
Website
De website van onze vereniging wordt door Jean Pierre Loontjens bijgehouden. Actueel nieuws wordt
direct op de site geplaatst en anders in de maandelijkse nieuwsbrief opgenomen. De nieuwsbrieven
worden ook op de site geplaatst zodat leden altijd terug kunnen kijken.
Bijeenkomsten met coördinatoren scheidsrechterszaken
24 juni is in ons clubhuis een bijeenkomst gehouden met de coördinatoren van de voetbalverenigingen
uit ons werkgebied. Alle coördinatoren uit de regio Breda en Roosendaal waren daarvoor uitgenodigd.
Het organiseren van cursussen voor clubscheidsrechters en de ondersteuning vanuit de COVS was de
rode draad tijdens deze bijeenkomst.
Tot slot
Vorig jaar sloot ik het jaar af met de verwachting dat 2021 een jaar zou gaan worden waarin het
normale leven zou terugkeren en we met onze vereniging een actief verenigingsjaar tegemoet zouden
zien. Helaas moeten we constateren dat dit niet het geval is geweest en ook voor 2022 durf ik die hoop
niet uit te spreken.
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Toch zullen er in de nabije toekomst betere tijden komen waarin we onze hobby nieuw leven kunnen
inblazen, op de dinsdagavonden weer aan onze conditie kunnen werken, aansprekende clubavonden
kunnen organiseren en aandacht kunnen schenken aan gezellige samenkomsten van onze leden met
hun partners.
Graag wil ik dit jaarverslag afsluiten met een persoonlijke noot.
2021 zou een extra jaar als bestuurslid en secretaris zijn omdat 2020 een jaar was dat eigenlijk als
verenigingsjaar niet veel voorstelde. Terugkijkend op 2021 moet ik echter concluderen dat ook dat een
min of meer verloren jaar is geweest maar omdat er nu een jonge enthousiaste nieuwe secretaris klaar
staat is het goed plaats te maken en zo de verjonging van het bestuur vorm te geven.
Nu zal ik tijdens de ALV van 2022 mijn bestuursfunctie, na 35 jaar in wisselende functies actief te zijn
geweest, beëindigen. Ik denk gelukkig met veel plezier terug aan al die jaren die mijn leven hebben
verrijkt en kleur gegeven. Ik dank mijn medebestuurders die ik in al die jaren heb meegemaakt voor de
prettige en vriendschappelijke manier waarop we hebben samengewerkt.
Secretaris
Piet Janssen

