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NIEUWSBRIEF-januari 2021 

 
 
Beste sportvrienden,  
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari 2021  

 
Voorwoord  
 
Beste sportvrienden, 
Normaal, als alles loopt zoals het eigenlijk zou moeten lopen, begin je het openingswoord in een nieuw jaar 
met het uitspreken van de beste wensen voor jou en al jouw dierbaren. Je wenst zonder er echt bij na te 
denken iedereen veel geluk en gezondheid toe en gaat er dan gemakshalve van uit dat dit ook zo zal gaan 
gebeuren. 
 
Nu is echter alles anders en als we elkaar op dit moment iets willen wensen is het voorlopig alleen maar 
gezondheid en komt al het andere op de tweede plaats. De coronapandemie hakt er nog dagelijks flink in 
en van de recentelijke boodschap van onze premier word je niet echt vrolijk. De maatregelen zijn weer 
aangescherpt tot 9 februari en er komt vanaf komende zaterdag zelfs een avondklok waardoor we nog 
verder in onze bewegingsvrijheid worden beperkt.  
 
Voorlopig zijn de vooruitzichten voor de voetbalsport en de scheidsrechterij dusverre van gunstig maar dat 
staat in schril contrast met wat de ziekte doet met onze ouderen en het zorgpersoneel in ziekenhuizen en 
verzorgingscentra.  
De pandemie heeft ook de horeca, cultuur en evenementenbranche veel leed bezorgd en veel 
ondernemers uit deze sectoren staat het water tot aan de lippen. 
 
De voorgestelde maatregelen maken dat onze sport en het verenigingsleven voorlopig nog in de stille 
stand zullen blijven en we maar langzaam vooruit moeten kijken tot we allemaal gevaccineerd zijn. Dat is 
heel vervelend maar als we gezond kunnen blijven komt er weer een periode dat we samen weer kunnen 
trainen en elkaar kunnen ontmoeten op clubavonden.  
 
Het bestuur staat ook in de coronastand maar zal zo gauw dat mogelijk is de draad weer oppakken en 
zorgen dat in de tweede helft van dit jaar er nog enkele aansprekende activiteiten worden georganiseerd, 
waaronder in ieder geval de algemene ledenvergadering. 
 
Nu in het begin van het jaar, waarin we goede voornemens maken, wil het bestuur nogmaals de oproep 
doen aan u allen om eens na te denken of u de nieuwe secretaris van onze vereniging wilt worden of de 
nieuwe penningmeester van de stichting. Voor beide vacatures hebben we al in diverse nieuwsbrieven een 
oproep gedaan maar nu doen we dat aan het begin van het jaar nogmaals en hopen dat er leden zijn die de 
goede voornemens werkelijkheid laten worden met de aanmelding voor een bestuursfunctie. 
Het bestuur. 
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Nieuws vanuit het VCN 
Bericht van de voorzitter, januari 2021 
Het Bestuur COVS Nederland wenst al haar leden een sportief, gelukkig en gezond 2021 toe. 
 
Ondanks de verlengde Lock down en de vaccinatie de komende maanden hopen we uiteraard op licht aan 
het eind van de tunnel. Uiteraard gaat de gezondheid van mensen voor, het zou wel fijn zijn wanneer we 
onze favoriete hobby weer kunnen uitvoeren. 
Met de persconferentie van gisteravond, de opkomst van het Britse variant en het door een groep 
landgenoten die de ernst niet inzien en daar ook naar handelen, maken wij ons wel degelijk zorgen. 
 
In december 2020 meldde ik u dat de KNVB een stimuleringsbudget zou inzetten, ook voor de COVS-
scheidsrechtersverenigingen. Enkele dagen na mijn publicatie trok de KNVB deze regeling terug vanwege 
een intern en extern niet goed afgestemde belastingregeling. Gemiste kans? Jazeker. Wellicht zou in Q1 
geen contributie innen de pijn iets verlichten. We hebben het in beraad. 
 
Het jaar 2021 zal bestuurlijk in het teken staan van het werken aan de diverse uitdagingen die uit de 
rondjes langs de velden, het arbitragecongres, de heidagen en de rapportage uit het Mulier onderzoek 
komen/kwamen. De resultaten van het Mulier onderzoek hebben we gisteren binnengekregen en geeft ons 
heel veel inzicht over de actueel aan te pakken uitdagingen. 
Een nieuwe visie/missie en strategie is noodzakelijk. Het veranderende landschap geeft aan dat verjonging 
op alle fronten een noodzaak is die wij allen dienen te realiseren en waar vooral naar gehandeld dient te 
worden. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij de aangesloten scheidsrechtersverenigingen ook voor 
nodig. Samen zorgen voor nieuwe aanwas. Heeft u ideeën hierover en wilt u deze delen dan houden wij 
ons aanbevolen. 
 
Samen weten we meer dan alleen! 
We hebben met zijn allen 2020 gepast moeten afsluiten en hopen op een beter 2021. 
Het Bestuur COVS Nederland bedankt nogmaals al haar leden voor haar tomeloze inzet in 2020 en wenst 
jullie allen een sportief, gelukkig en bovenal gezond 2021 toe. 
 
Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen kunnen jullie mij altijd 
mailen. voorzitter@covs.nl 
Wees vooral zuinig op jezelf en anderen. 
 
Ron Sotthewes 
Voorzitter COVS Nederland 
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Lief en leed 

Nel Nerings heeft begin dit jaar haar laatste chemokuur ontvangen. Ze krijgt nu 28 januari en drie weken 
later immunotherapie en dan weer een scan om te kijken of alle behandelingen het gewenste resultaat 
hebben opgeleverd. Ze is heel positief gestemd. 
Ben van Gils heeft in het Rotterdamse Medisch Centrum een hersteloperatie ondergaan maar die heeft 
nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Hij moet 9 februari weer terugkomen voor een 
vervolgbehandeling. 
   

 

 

 
 

 
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 

• zinken goten en gasleidingen 
 

 
Spelregelquiz COVS Nederland: 
Voor de tweede maal is COVS Nederland gestart met een langlopende spelregelquiz opgezet door o.a. de 
LCS en andere belanghebbenden binnen COVS Nederland. Een quiz die jullie zeker verder helpt de 
gevraagde kennis op te doen voor het goed managen van wedstrijden. Het blijkt uit de communicatie 
tussen LCS en het bestuur COVS Nederland dat de informatie niet altijd de leden van de COVS-verenigingen 
bereikt. Onze wens is dat het lid zelf de keuze kan/wil maken om hieraan deel te nemen en hem/haar de 
vrijheid te verlenen dat wel te doen. Dit impliceert dat betreffende informatie daarvoor wel de juiste plek 
dient te bereiken. Graag medewerking van diegenen die dat om welke redenen dan ook achterwege laten. 
Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen kunt jullie mij altijd 
mailen. voorzitter@covs.nl 
Wees vooral zuinig op jezelf en anderen. 
Ron Sotthewes, Voorzitter COVS Nederland 
 

De Toss voorlopig nog gesloten, geen trainingen 

Uit de berichtgeving van de overheid is duidelijk geworden dat ook ons clubhuis De Toss voorlopig tot 9 
februari voor alle activiteiten gesloten moet blijven. De trainingen kunnen vanwege de aangescherpte 
regels niet doorgaan. Voor actuele informatie kunt u zich aanmelden voor de trainingsapp bij Dylan 
Boomaars: 06-81986814 
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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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