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Jaarverslag 2020 

Van het verenigingsjaar 2020 is eigenlijk geen fatsoenlijk jaarverslag te maken vanwege de invloed van 
de coronapandemie. Tot half maart was er geen vuiltje aan de lucht maar daarna was het over en uit 
met het houden van trainingen en organiseren van activiteiten. In een korte zomerse periode was er 
weer wat mogelijk om onder bepaalde strenge richtlijnen weer wat trainingen te verzorgen.  Er zijn 
toen ook een paar bestuursvergaderingen gehouden omdat we dachten dat er misschien nog wat 
activiteiten te organiseren waren maar dat bleek dus niet mogelijk en bleef het voor de rest van het jaar 
stil in voetbal- en scheidsrechters land. 
Het bestuur heeft ondanks de coronamaatregelen getracht met de maandelijkse nieuwsbrief de leden 
toch regelmatig te informeren over de actuele stand van zaken. 
Dus kunnen we als bestuur niet anders dan over 2 ½ maand verenigingsleven van een jaarverslag 
opmaken.  
 
Wat 2020 wel bijzonder triest maakt is het gegeven dat vier van onze leden zijn overleden waarvan er 
drie met een nog relatief jonge leeftijd. Naast Frans Derks, die de mooie leeftijd van 89 jaar mocht 
bereiken waren Albert de Jong met 75, Wim van Gils met 69 en Ad van Ham met zijn 65 jaar nog heel 
actief en in de fleur van hun leven. Door de coronamaatregelen was het voor het bestuur en leden niet 
mogelijk om door hun aanwezigheid te laten weten dat zij meeleven met de getroffen families. 
 

Het bestuur 
Na de jaarvergadering van 2020 bestond het bestuur uit de volgende leden:   
Voorzitter:    Rob Luyken 
Secretaris:   Piet Janssen 
2e secretaris/notulist:  Jeroen Geerts 
Penningmeester:  Hugo Vogelezang (tevens vicevoorzitter) 

Training/voetbal:  Jack van de Perre 
Website en P.R.:  Jean Pierre Loontjens 

Jonge leden/werving:  Dylan Boomaars 

Kandidaat-bestuurslid: René de Loos 

De samenstelling van het bestuur is in 2020 veranderd door het tussentijds terugtreden van kandidaat- 
bestuurslid René de Loos. Het bestuur heeft Ray Eijke bereid gevonden om de rest van het jaar als 
kandidaat-bestuurslid mee te lopen. 
 
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; 15 januari, 17 februari, 18 maart, 3 juni, 8 juni, 
26 augustus en 16 september. 

 

Het ledental; 
In 2020 is het ledentaal aanzienlijk gedaald. Door de covid-19 zijn alle scheidsrechterbijeenkomsten en 
cursussen niet doorgegaan en dat zijn de bijeenkomsten waar wij als vereniging leden moeten werven.   
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1 Januari 2020 had onze vereniging 134 leden waarvan 6 gezinsleden en 7 juniorleden. 31 December 
2020 was het ledental 125, waarvan 6 gezinsleden en 2 juniorleden. 
 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering; 
De 95e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 28 januari 2020 en werd 
bijgewoond door 37 leden. 

 
Onderscheidingen 
In 2020 waren er zes jubilarissen:  
25 jaar lid: Hans Koreman, Gerard Dekkers, Henk Feskens, Wim van Gils, Rienus Huijbregts 
50 jaar lid: Piet Gabriels 

Tijdens de jaarvergadering werden de jubilarissen, met uitzondering van Henk Feskens, Rienus 
Huijbregts en Wim van Gils, die zich om persoonlijke reden hadden afgemeld, door voorzitter Rob 
Luyken in het zonnetje gezet en de bij het jubileum behorende spelden uitgereikt. 

Piet Janssen werd door de aanwezige KNVB-gedelegeerden Adrie de Rijk en Ben Kommekens gehuldigd 
voor zijn jarenlange inzet voor de KNVB en werd benoemd tot lid van verdienste. Hij kreeg de 
bijbehorende gouden speld en oorkonde uitgereikt en voor zijn Annemiek was er een mooie bos 
bloemen. 

 
Activiteiten;  
Onze vereniging heeft in 2020 de volgende activiteiten georganiseerd: 
7 januari: Nieuwjaarsreceptie 
18 januari: Installatie Prins en Raad van Elf 
24 januari: Spelregelwedstrijd om de West-Brabant Cup 
28 januari: Algemene Ledenvergadering COVS Breda e.o. 
15 februari: Nationaal Voetbalcarnaval 
2 maart: Bijeenkomst groepen COVS Zuid I met VCN 
  

Activiteiten die door onze vereniging in 2020 zijn bezocht of waaraan is deelgenomen: 
11 januari: COVS-congres te Helvoirt 
12 januari:  Nieuwjaarsreceptie Baronie  
27 januari: Workshop ledenadministratie COVS 
  
 

Externe contacten; 
11 januari heeft een bestuursdelegatie, op uitnodiging van de landelijke COVS, het arbitragecongres te 
Helvoirt bezocht. Ook diverse leden hebben dit leerzame congres bezocht. 
Door de coronapandemie zijn de externe contacten in 2020 vanaf half maart helemaal stilgevallen.  
Er werd door NAC geen beroep meer gedaan op onze scheidsrechters voor het leiden van hun 
jeugdwedstrijden. 
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 
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 geen bijeenkomsten georganiseerd maar er is wel 
summier 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.  
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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. 

 
 
Training/Voetbal 
De wekelijkse training werd tot de noodzakelijke coronastop redelijk tot goed bezocht. Na de eerste 
lockdown is de training, met de coronamaatregelen in acht genomen, weer enkele maanden hervat om 
daarna tot eind van het jaar weer te stoppen. 

13 oktober heeft Hans Moonen, de conditietrainer van de groep Eindhoven, een training verzorgd en 
daarna de aanwezige leden, maximaal 20, wat theoretische kennis bijgebracht over verschillende 
trainingsvormen en voorkomen van blessures. 

Het COVS-zaalvoetbaltoernooi is vanwege de geringe animo in 2020 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 2020 geen enkele 
voetbalactiviteit georganiseerd. 

 

Spelregels 
Met 8 deelnemende teams werd vrijdag 24 januari de spelregelwedstrijd om de West-Brabant Cup in 
ons clubhuis De Toss gespeeld. Voor het eerst werd de wedstrijd gespeeld met Socrative, wat betekent 
dat alle deelnemers met de telefoon in de hand de door wedstrijdleider Jean-Pierre Loontjens gestelde 
vragen konden beantwoorden. De groep Rotterdam, die tijdens het congres een presentatie had 
verzorgd over het spelen met Socrative, was met twee teams aanwezig. Zij waren al in het bezit van de 
cup met de grote oren en ook deze wedstrijd was het eerste team weer een glansrijk winnaar. 
De eindstand was: RSV 1, Den Bosch, RSV 2, Eindhoven/Valkenswaard, De Langstaat, Tilburg, Breda 
Door de landelijke spelregelcommissie is voor alle COVS-leden nog een digitale wedstrijd georganiseerd 
waar maandelijks vragen kunnen worden beantwoord. 
8 september heeft Jean Pierre Loontjens een clubavond georganiseerd met uitleg over de 
spelregelwedstrijden met Socratve en een testwedstrijd gehouden. Aan deze avond mochten maximaal 
20 leden deelnemen vanwege de coronacrisis. 

 
Ontspanning 
Zoals gebruikelijk was de nieuwjaarsreceptie 7 januari de eerste activiteit en die kende ook nu weer een 
goede opkomst en een gezellige sfeer met buren uit de Valkenierslaan, bestuur van de Bredase 
Vogelvrienden en onze buren van voetbalvereniging Baronie. 
15 februari was het leutfeest carnaval en Prins en Raad van Elf konden weer met volle teugen genieten 
in een mooi versierde De Toss. De Prins en Raad hebben daarnaast nog enkele activiteiten in het 
Ginneken en bij WDS ’19 bezocht.  
Vorig jaar was al besloten om geen maandelijkse kaartavonden meer te organiseren vanwege de matige 
opkomst. 
Alle verder in het jaar geplande activiteiten zijn afgelast. 
 
Clubavonden 
Vanwege het houden van de jaarvergadering in januari en het carnavalsfeest in februari zou de eerste 
clubavond in maart worden georganiseerd maar corona heeft ook hier weer roet in het eten gegooid en 
zodoende is er in 2020 geen enkele clubavond gehouden. 
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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 
Ook hier heeft corona ervoor gezorgd dat er geen bijeenkomsten zijn gehouden. 

 
Tot slot 
Het afgelopen jaar was een jaar dat we maar snel moeten vergeten al zal dat niet voor iedereen gelden.  
In de maandelijkse nieuwsbrieven heb ik al diverse malen aangegeven dat het gegeven dat wij niet 
hebben kunnen fluiten en geen activiteiten hebben kunnen organiseren in schril contrast staat met de 
medische en maatschappelijke gevolgen die het coronavirus voor onze samenleving heeft betekent.  
Onze vereniging heeft jammer genoeg wat leden verloren maar als het vaccinatieprogramma is voltooid 
komt er weer een tijd van bijeenkomsten en cursussen en kunnen we nieuwe leden gaan werven. Het 
bestuur hoopt dat er leden zijn die collega scheidsrechters willen bewegen om lid te worden van onze 
actieve COVS-groep.  
 
Graag wil ik dit jaarverslag afsluiten met een persoonlijke noot. 
2020 zou mijn laatste jaar als bestuurslid en secretaris zijn maar door het wegvallen van alle activiteiten 
en alle perikelen rondom het coronavirus heb ik besloten om 2021 als extra jaar nog aan te blijven. 
Nu zal ik tijdens de ALV van 2022 mijn bestuursfunctie, na 34 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. 
 
Secretaris  
Piet Janssen 
 
 


