
Notulen van de 93e jaarlijkse algemene ledenvergadering van de voetbalscheidsrechtervereniging 

Breda en omstreken van 13 maart 2018. 

Aanwezig; 44 leden  

01.Openingwoord van de voorzitter 

Rob Luyken neemt als eerste het woord over van Cor Nagtzaam om hem te feliciteren met zijn prijs 

“sportpenning van de gemeente Breda”, die hij tijdens het Sportgala mocht ontvangen. Cor opent 

daarna de vergadering en verontschuldigt zich, omdat hij verkouden is. 

 

Heren, welkom op de 93ste jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging. Een speciaal 
woord van welkom aan onze leden van verdienste. 
 
Tevens zijn er vanavond wederom een viertal leden die langjarig lid zijn van onze organisatie. We 
gaan daar straks aandacht aan besteden. Het is inmiddels de 7e keer dat ik de jaarvergadering mag 
openen en dat doe ik dan ook met een gevoel van trots. 
 
Vorig jaar moest ik vertellen dat ons ledental behoorlijk was teruggelopen, dit jaar is dat aantal bijna 
volledig herstelt, we zitten nu op 144 leden. Natuurlijk ligt daaraan een reden ten grondslag, namelijk 
de ingestroomde leden van de oude groep Roosendaal. Hoewel we het besluit om te stoppen zagen 
aankomen, blijft het natuurlijk doodzonde dat je naast je eigen deur geen mogelijkheid vindt om lid 
te zijn van een organisatie die je steunt in je hobby. Het bestuur heeft zonder aandringen bij de oud 
leden van de groep Roosendaal, de deur ver opengezet en gelukkig hebben velen daarvan gebruikt 
gemaakt om lid te worden van onze mooie scheidsrechtersvereniging. 
 
Als ik teruglees in het jaarverslag van onze secretaris, was het al op 7 januari dat onze onvolprezen 
coach Jack, met zijn zaalvoetbalteam op pad ging en met een mooie 2e prijs terugkwam. Op andere 
toernooien waren de resultaten minder maar werd 2x de sportiviteitsprijs gewonnen. 
Het spelregelteam kwam sterk uit de voorronde maar viel wat terug in de finale. De Bas van Ineveld 
trofee werd door het spelregelteam gewonnen. Dit jaar ongetwijfeld in een andere setting. 
De seizoenopening met BBQ was een uitstekende start van het nieuwe voetbal jaar. We hadden een 
geweldig poker toernooi. Vier informatieve clubavonden met Justin Goetzee, Christian Bax, Charles 
van der Meis en spelregels brachten voor elk wat wils. 
De contacten met de landelijke organisatie verlopen goed, vragen worden snel beantwoord en men 
is bereid naar de districten te komen. De contacten in het district verlopen stroef. De belangstelling 
voor evenementen wordt minder en dus is het lastiger om iets van de grond te krijgen. 
 
Tenslotte nog iets over mezelf. Ik heb de afgelopen 7 jaar met plezier samengewerkt met het team 
dat dat nog steeds bijna compleet achter de bestuurstafel zit. Als je zorgt dat je steeds nieuwe ideeën 
genereert, en niet vast geklonterd blijft aan oude principes dan moet onze vereniging met bijna 150 
leden, van heel jong tot heel oud bestaansrecht blijven hebben. Ik heb daar vertrouwen in en ga 
straks bij de bestuursverkiezing de voorzittershamer met volledig vertrouwen overdragen aan mijn 
opvolger. 
 
Voordat we de vergadering openen is het een goede gewoonte om even stil te staan bij diegenen 
welke ons ontvallen zijn. Er zijn ongetwijfeld naasten in uw omgeving of kennissen in de sport die dat 
is overkomen. Laat ons dat staand doen. 
 
Dank u.  
 
De vergadering is geopend. 
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02.Ingekomen post en berichten van verhindering 

Er zijn vanuit het VCN een zevental stukken binnen gekomen. Deze stukken zetten wij op onze site 

met de vraag aan de leden, om op deze stukken te reageren. 

Er is van een aantal leden bericht van verhindering ontvangen; Jos Hendriks, Youri Couvreur, Francois 

van Twist, Rian Voesenek, Fam. Van Gastel, Ton van Beek, Diana Snoeren, Piet van der Rijk, Marcel 

Rensen, Wim Dictus, Paul Kools en Cees Bakker. 

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

03. Behandeling van de notulen van de 92e jaarvergadering van 7 maart 2017 

Opmerking van Bert van Arendonk; op blad 5 staat het woord plantaan i.p.v. plataan. Er waren 

verder geen opmerkingen en hierna wordt deze goedgekeurd en vastgesteld. 

 

04. Jaarverslag van de secretaris 

De stukken/ verslagen zijn in pdf gestuurd naar de leden.  Het jaarverslag wordt verder zonder 

opmerkingen uit de vergadering goedgekeurd. De secretaris wordt bedankt voor zijn verslag. 

 

05. Jaarverslag penningmeester 

Dit wordt doorgeschoven op verzoek van de penningmeester naar punt 10. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. 

 

06. Jaarverslag ontspanning 

Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd met dank aan de samensteller. 

 

07. Jaarverslag spelregels 

Opmerking van Joop Valk; Hij vraagt zich af wat en welke spelregels hier worden bedoeld. De nieuwe 

spelregels zijn niet altijd duidelijk. Cor geeft uitleg dat de nieuwe spelregels inderdaad niet altijd 

duidelijk zijn en hoe ze hiermee omgaan. Het jaarverslag spelregels wordt verder zonder 

opmerkingen goedgekeurd met dank aan de samensteller. 

 

08. Jaarverslag training voetbal 

Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan de samensteller. 

       

09. Jaarverslag website 

De vraag wordt gesteld of de aanstellingen op onze site gezet worden? Ja, dit wordt zeker gedaan. 

Een tip, jullie kunnen dit ook via Facebook zien. Verder wordt dit jaarverslag door de vergadering 

zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan de samensteller.  

 

10. Vaststellen van de balans, winst en verliesrekening over 2017 en begroting 2018 

De stukken zijn per mail verstuurd. Er waren verder geen opmerkingen. Hugo heeft nog een paar 

opmerkingen gegeven ter verduidelijking. 
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11. Pauze 

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

      

12. Verslag van de kascontrolecommissie 

Piet Laming geeft aan dat het keurig voor elkaar is. Hij heeft samen met Bert van Arendonk enToon 

Mallo de kascontrole uitgevoerd en leest de verklaring van de kascontrole voor. De 

kascontrolecommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het 

gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

13. Verkiezing van de kascontrole 

Wietse Thobokholt is gestopt i.v.m. zijn verhuizing. Er komen twee nieuwe leden in de kascommissie, 

Jurgen Kuipers en Gerard Dekkers.  De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

14. Vaststellen van de contributie voor 2019 

Het bestuur ziet geen reden om de contributie te verhogen en daarom wordt deze voor 2019 

vastgesteld op €45, -. Voor leden van 19 t/m 21 is de contributie €22,50.  

 

15. Bespreken van het bestuursbeleid 

Allereerst dank ik u voor het vertrouwen dat u in het bestuur en aan mij hebt gegeven. In 2018 zullen 

we de speerpunten van de COVS naar voren halen. Het vergroten van de kennis en vaardigheden van 

scheidsrechters. Dit in de vorm van training, zowel conditioneel als spelregelkennis, waar niet alle 

actieve scheidsrechters gebruik van maken. De overdracht van kennis is belangrijk, zeker op de 

velden zelf. Ervaren scheidsrechters die jonge of nieuwe scheidsrechters willen begeleiden is een 

must. Gestopte scheidsrechters zouden deze ervaring uit kunnen wisselen en hun tips door kunnen 

geven aan de jongere garden. Wat we hebben gemerkt is dat deze begeleiding ook nodig is bij de 

voetbalverenigingen. Er is een eerste aanzet gegeven om deze begeleiders een cursusavond te geven 

bij de COVS. Dit om de juiste handvaten te geven om binnen ieders voetbalvereniging eigen 

scheidsrechters te begeleiden en te werven, op het moment dat er iemand met kennis aanwezig is 

worden jongeren eerder gestimuleerd om te gaan fluiten. 

Daarnaast hebben we als COVS Breda e.o. met De Toss een sociale functie, waar ervaringen tussen 

jong en oud uitgewisseld kunnen worden. Dit na de training of door middel van  

ontspanningsavonden en thema/club avonden. 

De belangenbehartiging van onze leden en scheidsrechters die geen lid zijn is het derde punt. Waar 

scheidsrechters, zowel club als KNVB, ondersteuning nodig hebben zullen we met deze in contact 

treden en ondersteunen en adviseren. 

Naast de ledengroei door het opheffen van onze zustervereniging Roosendaal, zijn er ook nieuwe 

leden, bijgekomen uit de gegeven KNVB-cursussen. In overleg met de KNVB-opleidingen, proberen 

we deze opleidingen naar De Toss te halen, om direct kennis te kunnen maken met potentiele 

nieuwe leden. De KNVB-opleidingen heeft een bezoek aan De Toss gedaan, wat er in geresulteerd 

heeft dat de thema-avonden van de KNVB voor scheidsrechters van West Brabant, in de Toss 

gehouden worden.  Er loopt nu een SO3 cursus en een cursus voor verenigingsscheidsrechters. 
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Voor het najaar willen we in overleg met de KNVB en voetbalverenigingen, cursussen gaan aanbieden 

in De Toss of bij de vereniging zelf. Doel is om met name de kleinere verenigingen ook de 

mogelijkheid te bieden om scheidsrechters te werven en op te leiden. Daarnaast is ons werkgebied 

met scheidsrechters coördinatoren uitgebreid. Buiten de OBA leden, hebben wij nu ook 

bijeenkomsten met verenigingen uit ons gehele werkgebied. Naar de oud “Roosendaalse 

verenigingen is een eerste kennismakingsbrief gegaan, met informatie over wat wij voor hen kunnen 

betekenen. 

Het overleg met de zusterverenigingen is moeizaam. COVS Nederland houdt nu clusteravonden door 

heel Nederland zoals u hebt kunnen lezen in de nieuwsbrief.  

De rik, joker, poker en bingoavonden met daarbij de opening van het seizoen met de traditionele 
BBQ en in december de afsluitende kerstavond zullen niet ontbreken. We hebben net een mooie 
carnavalsavond achter de rug. Als COVS Breda zullen we op allerlei gebieden actief bezig zijn. Wij 
hopen met het uitgezette beleid bij u gehoor te vinden en wensen u een fijn verenigingsjaar toe 
 
 
  

16. Bestuurverkiezing 

Volgens rooster zijn aftredend secretaris Piet Janssen, penningmeester Hugo Vogelezang, 

portefeuillehouder ontspanning, Rob Luyken en portefeuillehouder training/voetbal, Jack van der 

Perre. Allen stellen zich herkiesbaar. Voorzitter Cor Nagtzaam heeft vorig jaar al aangegeven dat hij 

dit jaar tussentijds zal aftreden. Rob Luyken zal worden voorgedragen voor de functie van voorzitter. 

Jack Brummer, de oud voorzitter van de opgeheven groep Roosendaal, heeft zich beschikbaar gesteld 

voor de opengevallen bestuursfunctie. Cor geeft de nieuwe voorzitter Rob Luyken de 

voorzittershamer maar zal zelf de vergadering afmaken als voorzitter. 

 

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

Het jaarverslag en jaarcijfers zijn uitgereikt. De vraag wordt gesteld of Cor nog voorzitter van de 

stichting blijft. Nee, de voorzitter van de vereniging is ook voorzitter van de stichting. Er zijn verder 

geen vragen of opmerkingen vanuit de vergadering. 

 

18. Huldigingen 

Cor Nagtzaam die onze jubilaris toespreekt: 
Als je dit jaar 25 jaar lid van onze COVS-vereniging bent dan moet je op zijn minst in 1993 zijn 

begonnen met fluiten en misschien al wel eerder. Jurgen Kuijpers, John van Vught en Cees 

Ripmeester hebben dat aantal jaren lidmaatschap in ieder geval gehaald. Jurgen komt via SAB, is 

altijd KNVB-scheidsrechter geweest en heeft veel wedstrijden in de jeugd gefloten. John komt ook via 

SAB, is clubscheidsrechter en KNVB-scheidsrechter geweest en komt regelmatig langs om een kaartje 

te leggen. Cees Ripmeester, afkomstig van FCH, heeft lange tijd verdienstelijk in het zaterdagvoetbal 

gefloten en is al behoorlijk wat jaren de trainer van onze groep. Hij is lid geworden via een 

advertentie in de Stem 
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Wim Dictus 40 jaar lid van onze vereniging, helaas is hij niet aanwezig i.v.m. zijn gezondheid. Als ik 

zijn doopceel ga lichten dan wordt het een lange avond. Tot voor kort altijd actief geweest binnen de 

arbitrage. In het begin als scheidsrechter, maar later vooral als lid van de scheidsrechterscommissie. 

Heel actief in de rapportage, maar wat hem veel waardering gaf, heel actief als begeleider van jonge 

scheidsrechters. Hij maakte zich sterk voor de talenten en wist voor hen ook de weg naar de COVS te 

vinden. Hij hielp ze bij problemen en was bij talloze club of trainingsavonden aanwezig om met ze te 

praten. Het ultieme voorbeeld van een COVSer die opkwam voor zijn collega’s. Wim, hartelijk dank 

daarvoor en wij hopen dat je de wedstrijd met jouw gezondheid op een positieve manier gaat 

afsluiten. Dank voor alles wat je voor de COVS hebt betekend.     

     

19. Rondvraag 

Toon Mallo; spreekt namens alle leden dat Cor de afgelopen 7 jaar een goed voorzitterschap heeft 

getoond en dat hij een geweldige sympathieke, vakbekwame voorzitter is geweest. 

Bert van Arendonk; hoe denkt het bestuur over het rookbeleid? Rob en Hugo geven hier uitleg over. 

Wij wachten als bestuur af wat er officieel door de regering wordt vastgesteld. Wij willen hierover 

een gedegen besluit nemen. Bert geeft aan dat wij een goed financieel jaar hebben. Kunnen wij 

zeepdispensers krijgen in de douches? Dit wordt niet gedaan. Wel komen er zeepdispensers en 

handdoekrollen in de wc’s. 

 

20. Sluiting 

Rob 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       Cor Nagtzaam 


