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  VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN” 

  

NIEUWSBRIEF-november 2021 

 
Beste sportvrienden,  
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van november 2021  
 

Agenda activiteiten najaar 2021  
Zaterdag 18 december:  Kerstavond 
Maandag 27 december:  Kaartmarathon 

Agenda activiteiten 2022 
Dinsdag 4 januari   Nieuwjaarsreceptie 

 
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. 

 
Bingoavond gaat vanwege de coronamaatregelen niet door 
In verband met de huidige coronamaatregelen heeft het bestuur moeten besluiten dat de bingoavond van 
25 november niet door zal gaan. Als de omstandigheden het toelaten zal het bestuur kijken of er in de 
eerste maanden van 2022 een nieuwe mogelijkheid kan worden vastgelegd. 

 
Ook trainingsclinic van 30 november gaat niet door 

Dinsdag 30 november zal de door Wieke Hoogzaad te geven trainingsclinic niet doorgaan. Het is niet 
mogelijk om na de training in het clubhuis nog een theoretisch gedeelte te houden omdat vanwege de 
coronamaatregel het clubhuis om 20.00 uur dicht moet. In het eerste kwartaal van 2022 zal de clinic 
opnieuw worden georganiseerd. De nieuwe datum zal tijdig worden bekend gemaakt. 
  

Komt er dit jaar een Kerstavond in De Toss? 
Na het afblazen van de bingoavond en de trainersclinic is het de vraag of we 18 december wel onze 
kerstavond kunnen organiseren. Binnenkort horen we of de huidige beperkingen nog langer aanhouden of 
dat er een versoepeling plaats zal vinden.  Als we de kerstavond willen laten doorgaan willen we graag 
vooraf weten op hoeveel personen het bestuur kan rekenen. Een kerstavond organiseren in een halflege 
De Toss heeft geen enkele zin en schiet zijn doel voorbij. 
Voor de kerstavond kunt u zich aanmelden en naar gelang het aantal deelnemers zal het bestuur besluiten 
of de kerstavond daadwerkelijk zal worden georganiseerd. De kerstavond zal worden gehouden op 
zaterdag 18 december en begint om 18.30 uur. De eigen bijdrage is onveranderd € 25. 
U kunt zich aanmelden via breda@covs.nl of bij een van de bestuurders. 
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Lief en leed 

Er zijn geen nieuwe meldingen bij het bestuur bekend. 
 

 

 

 

                
 

GROTE CLUBACTIE VOOR ONDERHOUD CLUBHUIS  
De COVS Breda en omstreken gaat loten verkopen met de Grote Clubactie 

De lotenverkoop is verlengd tot 30 november. 
Diverse leden hebben intussen al de nodige loten gekocht waarbij er al meerdere zijn die een superlot (zijn 
50 loten) hebben gekocht. Toch zijn er nog zeker een kleine 60 leden die nog niet hebben gereageerd op 
onze oproepen om een lot te kopen en vandaar hierbij een nieuwe oproep: doe mee en help om ons 
clubhuis ook in de toekomst in stand te houden. 
Een lot kost €3,- per stuk, waarvan 80% (dus €2,40 per lot) direct naar onze clubkas gaat.  
Naast de reguliere loten verkopen we ook Superloten. Een Superlot vertegenwoordigt 50 loten en heeft 
een waarde van € 150,- waarvan 80% (€ 120,-) naar onze vereniging gaat. Help mee om ons doel te 
behalen door een Superlot te kopen en maak kans op mooie prijzen. 
Voordelen voor jou 
-    Met de aanschaf van 50 loten maak jijzelf 50 keer kans op mooie prijzen uit de Grote Clubactieloterij.  
-    Als koper kan je deze 50 loten ook weggeven aan personeel, relaties of klanten. 
Door de aankoop van een Superlot maken wij bovendien kans op € 5.000, - extra voor onze clubkas! 
Bezoek onze website WWW.COVSBREDA.NL en hier kun je simpel online je lot kopen! 

Leden die zelf loten willen verkopen kunnen dat doen door op onderstaande link 
te klikken. 
http://www.covsbreda.nl/clubnieuws/2021/grote-clubactie 

  

http://www.covsbreda.nl/
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Start 100-jarig jubileum met vormen commissie 
Tijdens de ALV hebben zich na een oproep van het bestuur vier leden aangemeld om zitting te gaan nemen 
in de jubileumcommissie en dat zijn: Hugo Vogelezang, Wim Schellekens, Cor Nagtzaam en Melvin Vink. 
Deze vier leden kunnen nog wel wat aanvulling gebruiken en zijn op zoek naar enkele jongere leden die 
met goede ideeën een bijdrage kunnen gaan leveren aan de organisatie van een mooi eeuwfeest. 
Intussen hebben Ties Reine en Jetske Bon, dus de gevraagde jonge leden, zich aangemeld als lid van de 
jubileumcommissie. 

 

 

 
 

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 

 
Kaartmarathon wordt gehouden op maandag 27 december 

Anders dan in eerdere nieuwsbrieven in de agenda is vermeld wordt de kaartmarathon ook dit jaar 
gehouden op derde Kerstdag maandag 27 december. Leden die aan deze marathon willen deelnemen 
kunnen zich aanmelden bij Piet Laming: fam.laming@ziggo.nl 
  
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. 

 
 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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