VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN”

NIEUWSBRIEF-december 2021
Beste sportvrienden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van december 2021

Agenda activiteiten 2022
Dinsdag 4 januari

Nieuwjaarsreceptie ??

Activiteiten kunnen geen doorgang vinden
Na het cancelen van de trainingsclinic, de bingoavond en de kerstavond zal ook de kaartmarathon van 27
december geen doorgang vinden. Ook is het twijfelachtig of de nieuwjaarsreceptie wel kan worden
gehouden maar daarover wordt u later door mij geïnformeerd.

Coronamaatregelen bij activiteiten in De Toss
Zo lang de maatregelen rondom corona nog van kracht zijn is het de bedoeling dat alle bezoekers van
activiteiten in ons clubhuis zijn gevaccineerd of getest en geen klachten hebben.
Om eventuele besmettingen uit te sluiten zullen bezoekers gevraagd worden om de QR-code te checken.
Het bestuur vraagt begrip voor deze maatregel die ook voor onze vereniging verplicht is.

Lief en leed
11 november is de vader van Jean Pierre Loontjens overleden. Bij de afscheidsdienst, die in besloten kring
heeft plaats gevonden, is een kleine delegatie namens het bestuur aanwezig geweest.
Donderdag 25 november waren Piet en Riet van Tilborg 65 jaar gehuwd. In huize Elisabeth, waar Riet is
opgenomen, hebben ze gezorgd dat deze dag voor Piet en Riet toch een feestelijk tintje had.
Hans van Horssen is door rugproblemen tijdelijk uit de roulatie.
Piet Lodewijks moet 14 december een operatie aan zijn lip ondergaan.
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Opbrengst grote clubactie boven verwachting
Het bestuur had bij de deelname aan de grote clubactie een wisselend verwachtingspatroon maar
uiteindelijk is dat ruimschoots overtroffen. In eerste instantie was gerekend op de verkoop van 250 tot 300
loten maar gaandeweg was de bereidheid onder de leden om loten te kopen van dien aard dat al gauw de
doelstelling werd opgetrokken naar 500 loten. Toen ook die stand werd bereikt is de laatste weken nog
een extra oproep uitgegaan om te proberen de 600 verkochte loten te halen en dat is op de valreep ook
gelukt.
Er zijn 7 leden die een superlot of 50 loten hebben gekocht, 1 lid kocht 20 loten, 1 lid 15 en 2 leden 10
loten. 27 leden kochten 5 loten en de rest kocht veelal 3 loten.
Alle leden en andere lotenkopers worden door het bestuur hartelijk bedankt omdat zij door het kopen
van loten hebben bijgedragen aan het succes van deze actie.
Dubbelklik op onderstaande digitale cheque en u ziet het behaalde bedrag.
DigitaleCheque202
1 - kopie.pdf

Nieuwe penningmeester voor stichtingsbestuur
Cees van Langelaar, die al vanaf de eerste initiatieven om een eigen clubhuis te gaan bouwen als
penningmeester van de stichting heeft gefungeerd, vindt het na bijna 30 jaar mooi geweest en heeft
aangegeven dat 2021 zijn laatste jaar zal zijn.
Het stichtingsbestuur heeft Maurice Baars bereid gevonden om Cees van Langelaar als penningmeester op
te volgen. Maurice heeft al enkele vergaderingen bijgewoond en zal per 1 januari de boekhouding voor de
stichting gaan verzorgen.

Aanvang training bij clubavond aangepast
Als er op de dinsdagavond een clubavond of ledenvergadering wordt gehouden begint de training niet om
19.30 uur maar om 19.15 uur. De clubavond of vergadering begint dan om 20.30 uur zodat het voor de
leden die de vergadering of clubavond bezoeken niet te laat wordt.

Wikkeveld 6
4854 MH Bavel
Tel/fax 0161433854
Mob. 06-51208896
arjaneversdijk@hetnet.nl
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•
•
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•
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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

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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