
1 
 

 

    
 
 

  VOETBALSCHEIDSRECHTERSVERENIGING “BREDA EN OMSTREKEN” 

  

NIEUWSBRIEF-februari 2022 

Beste sportvrienden,  
Hierbij ontvangt u de extra nieuwsbrief van februari 2022 

 
AGENDA: ONDER VOORBEHOUD 

8 MAART:  Algemene ledenvergadering 
22 MAART:  Pub Quiz 
8 APRIL:  Bingo 
 

Activiteiten plannen met enig voorbehoud 
Het bestuur heeft de draad weer opgepakt en wil heel voorzichtig, met het nodige voorbehoud, 
activiteiten plannen om de vereniging weer nieuw leven in te blazen na de nodige lockdowns. 
Als de maatregelen dat toelaten willen we 8 maart de jaarvergadering houden en 22 maart als eerste 
clubavond een pub-quiz. 8 april kunnen we dan als vanouds de balletjes draaien en mooie prijzen winnen 
met de voorjaarsbingo. 
Het bestuur gaat verder zijn best doen om voor de clubavond van mei nog een aansprekende gastspreker 
vast te leggen en voor de trainingsclinic van Wieke Hoogzaad moet nog een trainingsavond worden 
gevonden. Wij gaan er van uit dat u allen ook weer staat te trappelen om wedstrijden te gaan leiden en 
onze clubactiviteiten te bezoeken. Voor het op peil houden van uw conditie kunt u elke dinsdagavond de 
training bezoeken en voor de spelregelkennis gaat Jean Pierre vanaf maart weer bijeenkomsten 
organiseren. 
Voor de ALV, waarvan wij hopen dat die 8 maart door kan gaan, treft u in deze nieuwsbrief de concept 
agenda. Als we definitief kunnen beslissen over het doorgaan zullen de andere stukken worden 
toegezonden. 

 
Bericht van de penningmeester 
Het nieuwe jaar is nu alweer een paar weken oud.  Helaas is ons clubhuis door de corona maatregelen tot 
nu toe nog gesloten geweest maar het ziet er wel gunstig uit. De trainingen kunnen alweer worden hervat 
en we kunnen weer een voorzichtige planning gaan maken voor activiteiten zoals de ALV, clubavonden, 
kaartmarathon. Dat ook wij de komende tijd nog te maken zullen hebben met door de overheid opgelegde 
maatregelen is duidelijk. We hopen allemaal dat het huidige jaar weer kan verlopen zonder sluiting van ons 
clubhuis.  
Ik wil alle leden vragen om de contributie voor het jaar 2022 te voldoen. 
Overeenkomstig het besluit in de ALV van 2021 is de hoogte van de contributie vastgesteld. 
1.            Leden die op 1-1-2022      19 jaar oud waren € 45  
2.            Leden die op 1-1-2022      nog geen 17 jaar waren € 10 euro 
3.           Leden die op 1-1-2022      17 of 18 jaar oud waren, gezinsleden en ondersteunende leden € 22,50  
De contributie kunt u overmaken naar rekeningnummer NL14 INGB 000 16328 60 ten name van 
Voetbalscheidsrechtersvereniging Breda en Omstreken. Graag vermelden voor wie betaling wordt 
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     CONCEPT CONVOCATIE 

 
Hierbij nodigen wij de leden van de voetbalscheidsrechtersvereniging Breda en omstreken uit tot 
het bijwonen van de 97e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
De vergadering wordt gehouden op dinsdag 8 maart 2022 in het clubgebouw De Toss aan de 
Valkenierslaan 285a en vangt aan na de training om 20.45 uur. 

 
AGENDA 

 
01. Opening door de voorzitter 
02. Ingekomen post en berichten van verhindering 
03. Behandeling van de notulen van de 96e jaarvergadering van 21 september 2021 
04. Algemeen jaarverslag van de secretaris 
05. Vaststellen van de balans, winst en verliesrekening over 2021 en de begroting voor 2022 
06. PAUZE 
07. Verslag van de kascontrolecommissie 
08. Verkiezing kascontrolecommissie 
09. Vaststellen contributie voor 2023 
10. Bespreken van het bestuursbeleid 
11. Vaststellen aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement 
12. Benoemen leden jubileumcommissie 100-jarig bestaan 
13. Bestuursverkiezing 
14. Bespreken van het jaarverslag en de jaarcijfers van de Stichting Klubhuis 
15. Huldiging jubilarissen 
16. Genodigden aan het woord 
17. Rondvraag 
18. Sluiting. 

 
 
Ad 5: De jaarcijfers zijn in overeenstemming met eerdere afspraken per mail aan alle leden toegezonden. 
 
Ad 11; Volgens rooster zijn aftredend secretaris Piet Janssen, penningmeester Hugo Vogelezang, 
bestuurslid website/spelregels Jean Pierre Loontjens en bestuurslid training/jongeren Dylan Boomaars. 
Piet Janssen heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn en in zijn functie wordt voorzien door Diana 
Snoeren. Hugo, Jean Pierre en Dylan stellen zich herkiesbaar. 
Arno Mathon wordt voorgedagen als bestuurslid en zal de opengevallen plaats van Jack van der Perre 
invullen. Dat houdt in dat hij volgend jaar reglementair aftredend zal zijn. 
 
Volgens artikel 13.4 van het Huishoudelijk Reglement kunnen leden kandidaten voordragen met een 
schriftelijke voordracht die uiterlijk drie dagen vóór de ALV bij de secretaris binnen moet zijn. Bij die 
voordracht moet een bereidverklaring zijn, die door de kandidaat en tenminste vijf leden met stemrecht is 
ondertekend en voorzien van leesbare namen.  
 
Ad 12: De jaarcijfers van de Stichting Eigen Klubhuis zullen ter vergadering worden uitgereikt. Na 
behandeling zullen deze stukken weer worden ingenomen. 
 
De agenda, het jaarverslag van de secretaris, de jaarcijfers 2021, de begroting 2022 en de notulen van de 
96e ALV kunt u allemaal terugvinden op onze website www.covsbreda.nl 
Piet Janssen, secretaris 
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Lief en leed 
Annelies Boomaars, een van onze vaste vrijwilligsters, zit al een tijdje in de lappenmand met een onwillige 
pols. Zij is intussen geopereerd en zal nog een aantal weken niet als gastvrouw in ons clubhuis kunnen 
optreden. 
Lennie van Horsen heeft 31 januari een laseroperatie ondergaan en zal de wereld dus weer van de zonnige 
kant kunnen zien. 

 
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. 
 

 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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