VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN”

NIEUWSBRIEF-maart 2019
Beste sportvrienden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van maart 2019 met nieuws van onze eigen vereniging en de COVS

Agenda van de activiteiten
15 maart
20 maart
22 maart
26 maart
29 maart
6 april
19 april
22 juni
23 juni
6 september
22 november
29 november
21 december

Kaartavond
Bijeenkomst groepen Zuid I met VCN
Spelregelwedstrijd COVS Zuid I
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering COVS Breda e.o.
Voorjaarsbingo
Pokertoernooi
Kaartavond
Landelijk COVS-veldvoetbaltoernooi te Enschede
Zomerkaartmarathon
Seizoensopening
Najaarsbingo
Spelregelwedstrijd West-Brabant-Cup
Kerstavond

15 maart maandelijkse kaartavond
Vrijdag 15 maart is er de maandelijkse kaartavond en kunt u allen weer deelnemen aan een avond waar u
in een gezellige sfeer kunt rikken of jokeren. Leden, met familie, vrienden en kennissen zijn deze avond van
harte welkom. De avond begint om 20.00 uur en deelname is gratis.

Zaterdag 6 april is weer COVS-casinoavond
Voor de liefhebbers van het pokerspel is er zaterdagavond 6 april het nodige te beleven als De Toss
opnieuw wordt omgebouwd tot een professioneel speelhol waarin leden, familie, vrienden en kennissen
welkom zijn om in een ontspannen en leuke ambiance te komen pokeren.
Er is een deskundige begeleider die zorgt dat alles in goede banen wordt geleid en er wordt volgens de
geldende regels gespeeld, iets wat scheidsrechters toch moet aanspreken.
Het inschrijfgeld is € 10 per persoon. Voor dit bedrag krijgt u munten om mee te spelen. Voor deelnemers
die er snel uitliggen is er een mogelijkheid om tweemaal nieuwe munten aan te schaffen (rebuy)
De eerste prijs is een mand levensmiddelen ter waarde van € 100 Het maximaal aantal deelnemers is 40 en
inschrijven kan bij: r.luyken@tuinvisie.nl en breda@covs.nl
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22 maart spelregelwedstrijd COVS-groepen Zuid I
Vrijdag 22 maart spelen de groepen uit het COVS-district Zuid I hun jaarlijkse spelregelwedstrijd.
Zoals het er nu naar uitziet zullen zes of zeven teams aan de wedstrijd deelnemen waaronder
natuurlijk een team van onze groep. Omdat er te weinig deelnemende teams zijn worden er geen
voorrondes gespeeld maar is deze wedstrijd de finale en zal de winnaar deel mogen nemen aan de
landelijke finale.
De wedstrijd, die om 19.30 uur aanvangt, wordt gespeeld in ons clubhuis De Toss en het zou voor
onze deelnemers leuk zijn als er wat leden deze avond het spelregelteam komen ondersteunen.

29 MAART BINGO-----29 MAART BINGO-----29 MAART BINGO-----29 MAART BINGO
Vrijdag 29 maart is het weer tijd voor de voorjaarsbingo en ook deze avond zal de prijzentafel weer
rijkelijk gevuld zijn zoals u de laatste jaren van ons gewend bent. Rob en Robby Luyken zullen de
balletjes weer laten rollen en zorgen dat op het eind van de avond iedereen met een grote of kleine
prijs naar huis zal gaan. Zoals gebruikelijk worden er acht rondes gedraaid, de laatste is een
superronde met een rijk gevulde levensmiddelenmand. De prijs van een bingokaart is € 8,00 en
voor twee kaarten betaalt u
€ 15,00. De avond begint om 20.00 uur en natuurlijk zijn familieleden, vrienden en kennissen van
harte welkom

Lief en leed
Wim Dictus is opnieuw aan een chemo van vier sessies begonnen. Eind maart moet hij weer bij de
oncoloog op bezoek om te kijken hoe de chemo heeft gewerkt.
Ben van Gils heeft een aandoening aan zijn prostaat en die moet daarom verwijderd worden.
Omdat er een wachttijd is zal de operatie over vier tot zes weken plaats vinden.
Doortje Mallo heeft 25 februari een operatie ondergaan en heeft daarbij nieuwe aders, in de
volksmond “nieuwe broek” gekregen. Het volledige herstel gaat nog wel even duren maar verloopt
vooralsnog voorspoedig.
Joop Valk heeft een nieuwe heup gekregen omdat hij bij een val zijn heup had gebroken. Daarnaast
had hij wat problemen met de prostaat maar ook die zijn na een chirurgische ingreep weer
verholpen.

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
Gasleiding
Zinken goten
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Contributiebetaling
Naar aanleiding van de eerdere oproepen in de maandelijkse nieuwsbrieven zijn er al verschillende leden
die inmiddels de contributie hebben overgemaakt. Toch hebben de meeste leden dat nog niet gedaan
vandaar hier opnieuw een vriendelijk verzoek om de contributie van € 45 op korte termijn over te maken
op de rekening van onze vereniging. Jeugdleden, die tot hun 18e verjaardag geen contributieverplichting
hadden moeten als ze 19 jaar worden de halve contributie dus € 22,50 overmaken.
U kan uw contributie voor 2019 overmaken op de rekening van de
voetbalscheidsrechtersvereniging Breda e.o. NL14 INGB 0001 6328 60 onder vermelding contributie 2019
en naam lid.

20 maart “rondje langs de velden” COVS-groepen met VCN leden
22 maart zal een delegatie van het VCN in ons clubhuis De Toss samen met de groepen uit het oude district
Zuid I van gedachten wisselen over verschillende onderwerpen die van belang zijn voor een goed
functioneren van de groepen en de ondersteuning aan de leden.
De agenda is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Mededelingen en korte bespreekpunten
Vervolg Rondje langs de velden 2018: samenwerking tot nu toe?
Strategisch beleidsplan COVS 2020-2024
Sluiting

Wij verwelkomen onze nieuwe sponsor:

Nieuwe Markt 49A 4701 AD Roosendaal Tel: 0165-393464
Verzoek om sponsoring van Dennis de Vos
Samen met mijn zwager Henny ga ik een super sportieve uitdaging aan in 2019
Aangezien onze gezamenlijke hobby fietsen is, en wij graag iets willen doen voor het goede doel hebben
wij ons ingeschreven voor de volgende uitdaging:
Tour for life 2019
Dit houdt in dat wij in 8 dagen tijd van Italië terug naar Nederland gaan fietsen.
Wij zullen ruim 1300 km en 19000 hoogte meters afleggen in 8 dagen tijd zonder rustdag.
Tour for Life wordt gereden van 25 augustus 2019 tot en met 1 september 2019.
We starten in Bardonccia in Italië en eindigen in het Tom Dumoulin Bike Park te Sittard in Nederland.
Dit doen wij zeker voor de sportieve uitdaging, maar uiteraard ook voor het goede
doel:
Daniel den Hoed fonds
Met als streven, kanker de wereld uit helpen. En tot het zover is, er in ieder geval voor zorgen dat we de
behandeling van kanker zo effectief mogelijk maken en aandacht hebben voor de kwaliteit van leven van
de patiënt. Dat is het doel van het Daniel den Hoed Fonds. De oproep van het fonds naar buiten toe is dan
ook:
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‘Maak kanker kansloos’
Helaas hebben wij onze schoonmoeder verloren aan deze vreselijke ziekte en zo heeft bijna iedereen wel
iemand in zijn of haar omgeving die kanker heeft, heeft gehad of helaas hieraan is overleden. Daarom is
onderzoek naar kanker hard nodig en daar is veel geld voor nodig.
Daarom gaan wij deze uitdaging aan en is ons doel om gezamenlijk minimaal € 5.000, - op te halen voor het
Daniel den Hoed fonds.
Daarvoor hebben wij jullie steun en sponsoring hard nodig!
Sponsor ons via onderstaande link: https://www.tourforlife.nl/team-076
Wij hopen dat we op jullie steun kunnen rekenen. Elk bedrag is welkom

Vaantjes voor de pupil van de week Leden die standaardelftallen fluiten kunnen bij de secretaris
nog steeds gratis vaantjes vragen om uit te reiken aan de pupil van de week. Daarnaast heeft de secretaris
COVS-mouwemblemen en KNVB-emblemen op voorraad.
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

