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  VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN” 

  

NIEUWSBRIEF-januari 2022 

 
Beste sportvrienden,  
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2022 
  

Nieuwjaarswens van de voorzitter 

Normaal gesproken had ik op de nieuwjaarsreceptie in De Toss iedereen een hand of een kus mogen 

geven, ik had voor u mogen spreken, terugkijken op het afgelopen jaar dat door Corona sportief gezien 

voor het grootste gedeelte in het water is gevallen en ook kritisch kunnen zijn op van alles en nog wat. 

Noem maar beslissingen die in Den Haag genomen worden om buitensport te verbieden, ziekhuizen die 

veel te vol liggen omdat men wel of niet een prik wil halen en praten over consumenten die gaan shoppen 

in België. Meningen zijn er in ons kleine land genoeg. Ik denk dat we Corona alleen kunnen aanpakken als 

we dit gezamenlijk doen, dus niet alleen in Nederland maar in Europa of zelfs wereldwijd. Dit gezamenlijk 

iets doen kun je doortrekken naar de KVNB, de COVS of gewoon bij je eigen thuis. Ik denk in dit soort 

periodes dat we er samen iets van moeten maken. 

Zoals iedereen ben ik het niet eens met alle beslissingen die voor ons genomen worden, maar ik ben ook 

blij dat ik niet in de schoenen van Rutte of de Jonge sta, want goed doen voor iedereen dat lukt toch niet in 

een land waar iedereen voor zichzelf opkomt en zijn mening geeft. 

Als scheidsrechters mogen wij onze beslissingen op het veld voorlopig ook niet uitvoeren, maar we kunnen 

wel fit blijven, train voor uzelf of kom op zondagochtend trainen. Zodra de Toss weer open mag zullen we 

op dinsdag de trainingen hervatten. Ik verwacht dat zodra het weer mag de vriendschappelijke wedstrijden 

met grote aantallen georganiseerd gaan worden. Zoals u weet regelt de COVS Breda e.o. de 

scheidsrechters voor NAC van 011 t/m 021. Bent u nog nooit gevraagd en wilt u fluiten, stuur een mail naar 

breda@covs.nl. We proberen ieder op zijn of haar niveau te laten fluiten of assisteren. Wij als bestuur 

zullen zodra het weer mag en kan een activiteitenprogramma presenteren en deze bekend maken. 

Bovenstaand zit in de pen, maar het belangrijkste is dat wij u, uw familie, uw vrienden en kennissen een 

heel gezond en sportief 2022 mogen toewensen, persoonlijk kan het niet dus dan vanachter de computer. 

Ik hoop u graag in het komende jaar in de Toss, op een voetbalveld of ergens anders te mogen ontmoeten. 

Nogmaals namens mijn medebestuursleden,  

Gelukkig Nieuwjaar 
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Maatschappelijke Dienst Tijd Sport 

Via COVS Nederland ontvingen wij het volgende bericht wat voor sportverenigingen mogelijkheden biedt 
om jongeren kennis te laten maken met diverse sporten. 
 
Het is een artikel dat de COVS maar al te graag overneemt uit de KNVB Assist Nieuwsbrief Scheidsrechters. 
 Met het programma Maatschappelijke Dienst Tijd Sport kunnen jongeren tussen de 14 en 27 jaar het 
verenigingsleven leren kennen en zichzelf ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij is de drijfveer van jongeren 
om zich te ontwikkelen. Een win-win situatie, want ook voor de verenigingen is het goed en belangrijk dat 
jongeren betrokken zijn.  
Daarnaast krijgen verenigingen per jongere een opleidingsbudget van maximaal € 350,- en een klein 
budget om de extra begeleiding te verzorgen. Jongeren kunnen zich binnen MDT Sport bijvoorbeeld 
ontwikkelen als scheidsrechter.  
Maak er gebruik van en attendeer clubs hierop, want ook verenigingsscheidsrechters dienen goed opgeleid 
te worden! 
Aanmelden kan online via www.https://mdtsport.nl/ 

 
Agenda activiteiten 2022 
In verband met de onzekere ontwikkeling van de coronabesmettingen en de daaraan verbonden 
beperkingen zal er voorlopig geen activiteit worden georganiseerd. 
De organisatie van de Algemene Ledenvergadering en andere activiteiten zullen worden opgepakt als 
dergelijke bijeenkomsten weer zijn toegestaan. 

 
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. 
 
 

 
 
 
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. 
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Nieuws van COVS Nederland 

Bij deze nieuwsbrief is een afzonderlijke bijlage met de eerste nieuwsbrief van de nieuwe landelijk 
voorzitter Johan Suurd. 

  
 

 

 

 
 

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 
  
  
 

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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