
Notulen van de 96e jaarlijkse algemene ledenvergadering van de voetbalscheidsrechtervereniging 

Breda en omstreken van 21 september 2021. 

Aanwezig; 33 leden  

01.Openingwoord van de voorzitter 

Dames en heren, welkom op de 96ste jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging. Een 

speciaal welkom aan onze leden van verdienste, onze jubilarissen en hun partner. Tevens 

afgevaardigde Arthur Smits van de landelijke COVS. We zullen vanavond een aantal mensen in het 

zonnetje zetten.  

Er ligt een donker weinig actief verenigingsjaar al ver achter ons waar activiteiten, afspraken, 

bijeenkomsten en dergelijke gepland waren. Dit allemaal om er weer een vruchtbaar verenigingsjaar 

van te maken, maar half maart viel het in het water door de Corona uitbraak. We hadden toen geen 

van allen kunnen voorzien dat dit zolang zou duren. In het voorjaar kon deze vergadering geen 

doorgang vinden maar toch vonden we als bestuur dat er een jaarvergadering belegd moest worden 

ook al zitten we al dik in het verenigingsjaar. Het doet mij goed dat enkele bevlogen leden ons 

hebben geholpen met het aanvragen van subsidies en ervoor hebben gezorgd dat het clubhuis de 

Corona periode redelijk is doorgekomen. 

In 2020 zijn de activiteiten op sportief gebied zoveel mogelijk doorgegaan. We hebben op gepaste 

afstand getraind en zo de conditie met een fanatieke groep van sporters op peil gehouden.  Er was 

ook geen uitzicht op welke termijn we weer iets konden gaan organiseren. Onze leden hebben aan 

het begin van de competitie 20-21 bijna allemaal hun wedstrijden goed conditioneel af kunnen 

werken, totdat de volgende lock down toesloeg. Complimenten aan onze trainers en inval trainers. 

Wat we konden organiseren hebben we goed gedaan op de velden van Baronie en Boeimeer. 

Op spelregel gebied hadden we de ondersteuning van COVS Nederland waar spelregels onderhouden 

werden. De wedstrijden werden via internet georganiseerd maar vanuit onze groep werd daar weinig 

gebruik van gemaakt terwijl er wel mogelijkheden waren. 

Ons ledenbestand is iets teruggelopen. Het landelijke scheidsrechters aantal is ook fors 

teruggelopen. De individuele sporten zoals wandelen, mountainbiken en fietsen waren ineens 

populair. Tevens zag een aantal scheidsrechters dat familie in het weekend ook een leuk vermaak 

kan zijn. Corona heeft in 2020 zijn sporen achtergelaten.  Voordat we de vergadering openen wil ik 

stilstaan bij degene die op dit moment op een ziekbed liggen en voor degene die ons het afgelopen 

jaar zijn ontvallen. Graag even stilte en laat ons dit staand doen. 

 

02.Ingekomen post en berichten van verhindering 

Er is van een aantal leden bericht van verhindering ontvangen; Piet van Tilborg, Ben van Gils, Hans de 

Wild, Yannick Gosens, Jurgen Kuipers, Haico Michielsen, Hans van Horssen, Paul Kools, Cees Markus 

en Arno Mathon. 

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

 

 



03. Behandeling van de notulen van de 95e jaarvergadering van 28 januari 2020 

Er waren geen opmerkingen en daarom werden deze onder dankzegging voor de notulist 

goedgekeurd en vastgesteld. 

 

04. Algemeen jaarverslag van de secretaris 

De stukken/ verslagen staan in pdf op de COVS-site. Het algemene jaarverslag wordt verder zonder 

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

 

05. Vaststellen van de balans, winst en verliesrekening over 2020 en de begroting voor 2021 

Deze stukken zijn naar alle leden per mail toegezonden. Na juli 2021 is de begroting aangepast in 

verband met de corona situatie. Dit geeft weinig problemen omdat de aangepaste bedragen positief 

zijn. 

 

06. Pauze   

De pauze wordt uitgesteld tot na punt 10. 

      

07. Verslag van de kascontrolecommissie 

In september 2021 hebben Gerard Dekkers, Rob Vlegels en Cor Nagtzaam, als leden van de 

kascontrolecommissie, de boekhouding over het verenigingsjaar 2020 van de COVS Breda e.o. 

gecontroleerd.  

Cor Nagtzaam spreekt namens de kascontrolecommissie: 

 

De kascontrole commissie heeft de voorliggende bescheiden over de financiële administratie van 

onze vereniging gecontroleerd. 

Deze controle is niet gebeurd in aanwezigheid van de penningmeester maar door de leden van de 

kascommissie afzonderlijk. De stukken zijn digitaal aangeboden door de penningmeester. 

Zonder dit contact en een directe uitleg ontstaan op enkele plaatsen verschillen van inzicht. 

Bijvoorbeeld over de contributie die is geboekt in een andere periode dan ze is betaald. 

De aanwezige bescheiden zijn gecontroleerd en kwamen overeen met de gedane boekingen. 

Daarom vraagt de kascommissie de vergadering om de penningmeester voor zijn gevoerde beleid te 

dechargeren zodat hij en het bestuur kunnen vaststellen dat het beleid dat gevoerd is rondom de 

financiën correct is verlopen. 

Wel adviseert de kascommissie een volgend keer gezamenlijk de controle uit te voeren zodat vragen 

meteen kunnen worden beantwoord. 

 

08. Verkiezing van de kascontrolecommissie 

Cor Nagtzaam is aftredend als lid en Rob Vlegels en Gerard Dekkers stellen zich herkiesbaar. Wim 

Schellekens stelt zich kandidaat als nieuw lid. 

 

09. Vaststellen van de contributie voor 2022 



Het bestuur ziet geen reden om de contributie te verhogen en daarom wordt deze voor 2022 

hetzelfde zoals in 2021, op € 45, xx vastgesteld.  

 

10. Bespreken van het bestuursbeleid 

Op dit moment dat ik voor u sta is het bijna oktober. We hebben u zoveel mogelijk per nieuwsbrief 

op de hoogte gehouden. Voor ons als bestuur was het begin dit jaar schakelen, maar na de 

versoepelingen in het voorjaar kwamen we er al snel achter dat er een paar uitdagingen voor ons 

liggen. In overleg met de OBA hebben we de KNVB benaderd, omdat het aantal scheidsrechters met 

20% is gedaald van 4500 naar 3600 actieve scheidsrechters. 

Contact voor ons met KNVB Zeist is onmogelijk. Men verwijst ons door naar Eindhoven en Zeist praat 

alleen met COVS Nederland. Zelfs de brieven die we gestuurd hebben worden beantwoord door de 

regio afgevaardigde. 

Via een aantal skype vergaderingen hebben we met Zuid 1 overlegd wat we kunnen doen. Hoe wil de 

KNVB zijn scheidsrechterskorps weer op peil trekken, zodat er weer een gezond klimaat zal ontstaan. 

Na enkele gesprekken en mailwisselingen kregen we te horen dat men een taskforce aan het 

opzetten was. Zodra hier meer over bekend is zullen we hier meer over te horen krijgen. Het 

uiteindelijke resultaat is dat we nog op antwoord zitten te wachten. Men gaat er meer geld voor 

uittrekken, maar hoe en hoeveel weten we nog niet. 

Met de OBA hebben we de gemeente Breda bezocht. Zij gaan subsidie geven voor opleidingen van 

scheidsrechters. Met deze subsidie en het verhaal hoe we meer scheidsrechters kunnen krijgen zijn 

we richting verenigingen gegaan. Een kleine 20 verenigingen hebben hier op gereageerd en de eerste 

vervolggesprekken staan op touw. Er gaan 2 cursussen opgestart worden voor 

verenigingsscheidsrechters. Dit allemaal als doel om nieuwe scheidsrechters te werven en 

uiteindelijk nieuwe COVS leden te werven. 

Binnen COVS Nederland rommelt het met bestuursleden. Via nieuwsbrieven worden we op de 

hoogte gehouden. Hier is het wachten tot er een nieuw bestuur gevormd wordt en we hebben 

gevraagd of men dan weer snel het rondje langs de velden oppakt. Ik hoop dat het nieuwe landelijke 

bestuur meer draagvlak onder de leden wil creëren en meer openheid van zaken geeft. Het overleg 

met zusterverenigingen wordt weer opgepakt. Op de site zijn de spelregels aangepast en verder 

krijgen we binnenkort een training clinic. 

Ons clubhuis wordt weer gevonden door diverse organisaties, waaronder de KNVB, de zaalvoetbal 

federatie, maar ook de vogelvereniging en diverse andere overlegorganen. Met het stichtingsbestuur 

hebben we afgesproken dat er een onderhoudsplan over meerdere jaren moet komen om ons 

clubhuis in goede staat te houden. 

Voor onze eigen leden zullen er diverse activiteiten gepland staan. We hebben voor het najaar een 

paar gasten/sprekers uitgenodigd. De trainingen worden goed bezocht en de eerste spelregelavond 

is gegeven. We zijn aan het zoeken naar een nieuw spelregelteam en hopen dat er genoeg leden zijn 

die hieraan mee willen doen om spelregelavonden te organiseren.  



De eerste kandidaten voor de jubileumcommissie hebben zich aangemeld voor de viering van het 

100-jarig bestaan van de vereniging, namelijk Melvin Vink en Hugo Vogelezang. Graag zien wij andere 

aanmeldingen tegemoet. Dit stukje helemaal verwijderen, staat ook bij agendapunt 12. 

Mocht iemand ideeën hebben, iets willen organiseren met betrekking tot arbitrage en/ of sport is hij 

of zij altijd welkom. Mocht het afwijken naar iets geheel anders en we kunnen er een mooie 

informatieve avond maken meldt u dan, voor suggesties staan we altijd open.  

Alles wat we organiseren kan niet zonder vrijwilligers en opkomst van onze leden. Wij danken hen 

voor de steun en hopen weer op hun inzet bij nieuwe activiteiten het komende jaar. Wij hopen dat 

het uitgezette beleid bij u gehoor vindt en wij wensen u een gezond en goed verenigingsjaar toe, ook 

al is dit nog maar 3 maanden in 2021. 

Cor Nagtzaam: Er is een grote zorg voor het scheidsrechterbestand. Kan de COVS de scheidsrechters 

helpen om de cursus bij een vereniging te volgen. Kunnen wij dit promoten of de verenigingen 

helpen. De voorzitter geeft hier uitleg over en zegt hiermee bezig te zijn maar de welwillendheid 

ontbreekt bij veel van de omringende verenigingen. De aanspreekpunten van de KNVB doen hier 

jammer genoeg ook heel weinig aan. 

Wim de Jong geeft aan dat bij de huidige scheidsrechters het erg druk is en zij vaak moeten kiezen 

wat ze gaan doen. Ze kunnen kiezen uit 3 dingen namelijk fluiten voor de vereniging, KNVB of 

coachen. 

Piet van de Rijk gaat hierover schriftelijk reageren naar Rob Luyken. 

Jack Verstegen: Er worden 3 scheidsrechter cursussen gegeven. Weten jullie wanneer en waar deze 

worden gegeven. Rob Luyken geeft hier antwoordt op. 

 

Pauze 

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

 

11. Vaststellen aanpassingen in het Huishoudelijk Regelement 

Het huishoudelijk regelement staat op onze site. Er waren geen opmerkingen en het voorstel is 

verder aangenomen. 

 

12. Benoemen leden jubileumcommissie 100-jarig bestaan 

Melvin Vink en Hugo Vogelezang hebben zich hiervoor aangemeld. Cor Nagtzaam meldt zich op de 

vergadering aan. Wanneer er nog jonge vrijwilligers zijn die graag meedoen mogen die zich 

aanmelden bij Hugo of Piet Janssen. 

 

13. Bestuursverkiezing 

Volgens rooster zijn aftredend voorzitter Rob Luyken, tweede secretaris Jeroen Geerts en 

portefeuillehouder website en spelregels, Jean Pierre Loontjes. Allen stellen zich herkiesbaar. Jack 

van de Perre had al eerder aangegeven dat 2020 zijn laatste jaar als bestuurslid zou zijn maar door de 

coronatijd is de ALV verplaatst naar september en zal hij dus nu aftreden. Raymond Eijke zal de 

opengevallen plaats innemen in de functie van algemeen bestuurslid. Diana Snoeren loopt al enkele 



maanden mee als kandidaat-bestuurslid en zij zal in januari het secretariaat overnemen van Piet 

Janssen. Helaas heeft Raymond Eijke zich vanwege drukke werkzaamheden afgemeld voor het 

bestuur. 

Hugo geeft aan dat Rob als voorzitter in functie door de vergadering moet worden gekozen. 

 

14. Huldigingen 

De jubilarissen worden toegesproken door Arthur Smits de interim secretaris van de landelijke COVS.  

Cees Bakker en Janus van Loon zijn 25 jaar lid van de COVS. Ook Rienus Huijbregts krijgt zijn speld 

voor zijn 25-jarige lidmaatschap nu opgespeld omdat hij vorig jaar om persoonlijke reden verstek 

moest laten gaan. 

Hugo Vogelezang en Jack van de Perre worden afzonderlijk gehuldigd voor hun 25-jarige 

bestuurslidmaatschap. Zij ontvangen van Arthur Smits de gouden scheidsrechter. Rob Luyken wordt 

gehuldigd voor zijn 12 1/2 jarige bestuurslidmaatschap en ontvangt van Arthur Smits de zilveren 

scheidsrechter. De echtgenotes krijgen als dank voor hun betrokkenheid een mooie bos bloemen. 

Jack van der Perre geeft zijn financieel afscheidscadeau aan Piet Janssen voor donatie aan de CF-

stichting, Cystiek Fibrose (i.v.m. zijn kleinzoon Kevin). Een heel mooi gebaar, bedankt. 

 

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

Het jaarverslag en jaarcijfers worden uitgereikt. Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de 

vergadering.      

     

16. Rondvraag 

Maurice Baars: Is de begroting 21-22 al bekend? Rob geeft aan dat wij dit eind december maken. 

Piet Janssen: Piet Aarts van NAC heeft een mail gestuurd met de vraag voor scheidsrechters t.b.v. 

hun wedstrijden. Wanneer iemand hier interesse voor heeft graag melden bij Piet. 

Rob Luyken maakt nog reclame om loten te kopen van de grote club actie om zo de vereniging te 

sponseren.  

 

17. Sluiting 

De voorzitter 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       Rob Luyken 


