VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN”

NIEUWSBRIEF-januari 2020
Beste sportvrienden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari 2020, die bijna geheel in het teken staat van de Algemene
Leden Vergadering, die 28 januari wordt gehouden.

Agenda
24 januari:
28 januari:
15 februari:

Spelregelwedstrijd om West-Brabant-Cup
Algemene ledenvergadering
Nationaal Voetbalcarnaval
AGENDA

Hierbij nodigen wij de leden van de Voetbalscheidsrechtersvereniging “Breda en omstreken” uit tot het
bijwonen van de 94e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
die wordt gehouden op dinsdag 28 januari 2020 in ons clubgebouw De Toss aan de Valkenierslaan 285a en
aanvangt om 20.45 uur. (na de training)
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Opening door de voorzitter
Ingekomen post en berichten van verhindering
Behandeling van de notulen van de 93e jaarvergadering van 26 maart 2019
Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de penningmeester (opgenomen in het jaarverslag secretaris)
Jaarverslag ontspanning (opgenomen in het jaarverslag van de secretaris)
Jaarverslag spelregels (opgenomen in het jaarverslag van de secretaris)
Jaarverslag training voetbal (opgenomen in het jaarverslag van de secretaris)
Jaarverslag website (opgenomen in het jaarverslag van de secretaris)
Vaststellen van de balans, winst en verliesrekening over 2019 en de begroting voor 2020
PAUZE
Verslag van de kascontrolecommissie
Verkiezing kascontrolecommissie
Vaststellen contributie voor 2020
Bespreken van het bestuursbeleid
Bestuursverkiezing
Bespreken van het jaarverslag en de jaarcijfers van de Stichting Klubhuis
Huldigingen
Genodigden aan het woord
Rondvraag
Sluiting.

Ad 10: De jaarcijfers zullen via de mail tijdig aan de leden worden toegezonden.
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Ad 16; Volgens rooster zijn aftredend Piet Janssen, Hugo Vogelezang en Jack van der Perre. Allen stellen
zich herkiesbaar maar Piet Janssen heeft aangegeven in 2021 tussentijds af te zullen treden. Jack Brummer,
die vorig jaar in het bestuur de functie van vicevoorzitter heeft aanvaard, heeft te kennen gegeven zijn
lidmaatschap over te schrijven naar de groep Bergen op Zoom en zijn bestuursfunctie niet te continueren.
In de vacature wordt voorzien door Dylan Boomaars, die afgelopen jaar als aspirant bestuurslid heeft
meegelopen. Het bestuur stelt voor om Dylan als bestuurslid te benoemen met de portefeuille jeugd en
opleidingen.
Om in 2021 in de vacature van secretaris te kunnen voorzien stelt het bestuur voor om Rene de Loos als
extra bestuurslid te benoemen, zodat hij zich komend jaar kan voorbereiden.
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 17: De jaarcijfers van de Stichting Eigen Klubhuis zullen ter vergadering worden uitgereikt. Na
behandeling zullen deze stukken weer worden ingenomen.
Secretaris, Piet Janssen

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

Lief en leed
Lia Laming moet 21 januari een operatie ondergaan waarbij wordt bepaald wat er precies moet gaan
gebeuren. De schouder repareren of een nieuwe plaatsen.
Wim van Gils wordt nog steeds behandeld in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Hij heeft
recentelijk een kleine operatie aan zijn ogen ondergaan en is daar herstellende van.
Wim Dictus is na een lange en ongelijke strijd op 76-jarige leeftijd overleden. 30 december zijn diverse
leden aanwezig geweest bij de afscheidsdienst.
Jetske Bon kampt momenteel met hielspoor en verwacht dat ze enkele maanden niet actief kan zijn als
scheidsrechter.
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24 januari spelregelwedstrijd om West-Brabant-Cup
Voor vrijdag 24 januari staat de spelregelwedstrijd voor de West-Brabant Cup gepland, die wordt gespeeld
in De Toss en de districtsfinale op 3 april wordt gespeeld te Eindhoven.
De districtsfinale zal niet meer met de welbekende bordjes gespeeld worden, maar allemaal via de mobiele
telefoon of tablet met "Socrative".
Om hier aan te wennen zal de wedstrijd op 24 januari op dezelfde manier gespeeld worden.
Persoonlijk kan ik niet meer meespelen, omdat ik als lid van LCS de wedstrijden toegestuurd krijg en in
Eindhoven de spelleider zal zijn.
De planning voor de trainingen worden samen met de deelnemers gemaakt.
Wil iedereen die de trainingen wil volgen dat even laten weten en ook of ze beschikbaar zijn om mee te
spelen tijdens de wedstrijden.
Met vriendelijke groetjes, Jean Pierre

Wijzigingen hoogte contributie jeugdleden
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van COVS Nederland zijn op voorstel van het bestuur door
de leden wijzigingen goedgekeurd voor de contributiehoogte van juniorleden.
Voor onze vereniging levert dat de volgende aanpassingen op:
• Voor jeugdleden van 14 tot 16 jaar wordt de jaarlijkse contributie € 10
• Voor jeugdleden van 17 en 18 jaar wordt de jaarlijkse contributie € 22,50
• Vanaf het jaar waarin leden 19 jaar worden is de jaarlijkse contributie € 45
Vanaf 1 januari 2020 wordt deze regeling door het bestuur toegepast.

Vaantjes voor de pupil van de week
De nieuwe vaantjes voor de pupil van de week zijn weer te verkrijgen bij de secretaris.
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

