
Jaarverslag 2022 

 

Na twee coronajaren werd het in 2022 vanaf maart eindelijk weer mogelijk om als vanouds 

te trainen en activiteiten te organiseren. De vereniging heeft een inhaalslag gemaakt met de 

bingo, pokeren, kaarten en clubavonden. In 2023 gaan we hiermee door. 

 

Het bestuur 

Na de jaarvergadering van 2022 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

Voorzitter:   Rob Luyken 

Secretaris:   Diana Snoeren 

2e secretaris/notulist:  Jeroen Geerts 

Penningmeester:  Hugo Vogelezang (tevens vicevoorzitter) 

Website en P.R.:  Jean-Pierre Loontjens 

Jonge leden/werving:  Dylan Boomaars 

Algemeen bestuurslid: Arno Mathon 

Kandidaat-bestuurslid: Maik Schrama 

Kandidaat-bestuurslid: Furneds Matilda 

 

Bij de eerstvolgende jaarvergadering zal Dylan Boomaars aftreden, wegens drukke 

werkzaamheden en zijn gezin. Furneds Matilda heeft zich op de valreep van 2022 kandidaat 

gesteld en heeft nog een vergadering bij kunnen wonen. Hij zal tijdens de jaarvergadering 

toetreden tot het bestuur. Maik Schrama heeft bedankt als kandidaat-bestuurslid. 

 

Bestuursleden hebben afgelopen jaar de sociale contacten met zieke leden onderhouden. 

Arno Mathon zorgde dat er bij blessures, ziektes, bruiloften of geboorten een kaartje werd 

gestuurd. 

Verzoek: om onze belangstelling te blijven tonen is het belangrijk dat wij weten dat er iets 

aan de hand is waar wij aandacht aan moeten schenken. Vandaar een herhaalde oproep om 

zaken die u bekend zijn bij het bestuur te melden. 

 

Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar 11 keer en steeds in ons eigen clubhuis de Toss. 

De vergaderingen werden gehouden op de volgende data; 3 februari, 23 februari, 23 maart, 

20 april, 18 mei, 15 juni, 31 augustus, 21 september, 26 oktober, 16 november en 28 

december. 

 

Het ledental 

In 2022 is het ledental iets gedaald. Er zijn 7 leden bijgekomen en 9 leden weggegaan, van 

wie er 2 overleden zijn. 

1 januari 2022 had onze vereniging 132 leden waarvan 6 gezinsleden en 2 juniorleden. 31 

december 2022 was het ledental 130 leden, waarvan 6 gezinsleden en 2 juniorleden. 

 

Financiën 

Alle leden hebben in 2022 aan hun financiële verplichtingen voldaan. De Grote Clubactie, de 

subsidie van de gemeente en het feit dat de Landelijke COVS geen afdracht heeft geïnt over 



het eerste en tweede kwartaal, heeft ervoor gezorgd dat we over 2022 veel meer geld 

hebben ontvangen dan was begroot. De winst over 2022 zal in de loop van het jaar worden 

overgeheveld. In een andere bijlage is het financieel verslag van de penningmeester en een 

begrotingsvoorstel meegestuurd zodat iedereen hiervan kennis kan nemen. 

 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

De 97e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 8 maart 2022 en 

werd bijgewoond door 35 leden. 

 

Onderscheidingen 

In 2022 waren er acht jubilarissen, die een speld voor hun 25-, 40- of 50-jarige lidmaatschap 

ontvingen. 

25 jaar lid: Ad Verhoeven, Arno Mathon, Guus Morelis, Paul Kools en Rian Voesenek. 

40 jaar lid: Cees van Langelaar en Tom van de Put. 

50 jaar lid: Wim Haarbosch. 

 

Activiteiten 

Onze vereniging heeft in 2022 de volgende activiteiten georganiseerd: 

8 maart:  Algemene Ledenvergadering 

8 april:   Voorjaarsbingo 

7 mei:   Pokeravond 

24 mei:  Clubavond met Jeroen Manschot 

2 september:  Openingsbarbecue 

27 september: Clubavond met spelregelwijzigingen 

4 oktober:  Trainingsclinic onder leiding van Hilco de Boer 

5 november:  Pokeravond 

18 november:  Najaarsbingo 

17 december:  Kerstavond 

27 december:  Rikmarathon 

 

Activiteiten die door onze vereniging in 2022 zijn bezocht of waaraan is deelgenomen: 

21 mei:  Jaarvergadering COVS Nederland 

12 september: OBA bijeenkomst, onderwerp: racisme 

26 september: Vergadering sportiviteit en respect 

22 oktober:  Vergadering OBA voorzitters 

17 november:  Vergadering COVS-verenigingen cluster Zuid I 

 

Externe contacten 

Er werd door NAC voor de vriendschappelijke wedstrijden van hun jeugdteams én 

seniorenteam (in de zomer) door het gehele jaar regelmatig een beroep gedaan op onze 

scheidsrechters voor het leiden van hun wedstrijden. Per 1 januari nemen Rob Luyken en 

Jean-Pierre Loontjens het coördineren van deze verzoeken over van Piet Janssen. 



Dit jaar zijn er weer OBA vergaderingen georganiseerd. We konden niet bij alle 

vergaderingen aanwezig zijn. We zijn op 26 september en 22 oktober op een vergadering 

geweest. 

De ondersteuning die onze vereniging de voetbalverenigingen op spelregelgebied aanbiedt 

werd gelukkig weer gebruik van genomen. Er zijn spelregelavonden georganiseerd bij RKVV 

DIA, vv Schijf, Baronie en ONI. 

De cluster van de zuidelijke COVS-groepen hebben een bijeenkomst georganiseerd op 17 

november. Hierover werd de zorg uitgesproken over de daling van het aantal leden. 

Ook in de toekomst zullen wij onze leden daar waar nodig individueel ondersteunen of hun 

belangen via alle geledingen van de COVS behartigen. 

Als er leden zijn die ondersteuning nodig hebben in de relatie met de KNVB of bij tuchtzaken 

kunnen zij een beroep doen op secretaris Diana Snoeren. 

 

Training/voetbal 

De wekelijkse trainingen werden wisselend bezocht. De ene keer 5 leden en de andere keer 

15 leden. In de corona periode en zomer periode is er op zondag getraind bij VV Boeimeer. 

De trainingen werden gegeven door Dylan, Melvin, Arno, Sjef of Rob. Op 4 oktober was het 

eindelijk mogelijk om de trainingsclinic te organiseren. Wieke Hoogzaad was verhinderd. 

Hilco de Boer kwam in haar plaats. 

Het COVS-zaalvoetbaltoernooi is vanwege corona in 2022 niet georganiseerd. Het Cees 

Rekkerstoernooi, dat al vele jaren door onze zustervereniging De Langstraat wordt 

georganiseerd werd gehouden op 20 mei. Helaas kregen wij geen voetbalteam op de been. 

Dit geldt hetzelfde voor het NK voetbal 7 tegen 7. 

 

Spelregels 

Op 27 september organiseerde de COVS met Jean-Pierre Loontjens een clubavond met uitleg 

over de spelregels. Spelregelwijzigingen waren er dit jaar niet echt. Er was alleen een 

verduidelijking voor de buitenspelregel. 

Afgelopen jaar is op de eerste dinsdag van de maand 6x een spelregeltraining gegeven door 

Jean-Pierre Loontjens. 

Bij RKVV DIA, vv Schijf, Baronie en ONI zijn spelregelavonden georganiseerd. 

 

Ontspanning 

In 2022 was er eindelijk weer ruimte voor ontspanning. Er werden twee bingoavonden, twee 

pokeravonden en een kaartmarathon georganiseerd. Om jubilarissen uit 2020 en 2021 

tegemoet te komen, trakteerden wij hen en de vrijwilligers op een paasbrunch. Ook de 

seizoensopening met barbecue en kerstavond konden weer doorgang vinden. 

 

Clubavonden 

Op 24 mei heeft Jeroen Manschot een clubavond verzorgd. Op 27 september vond de 

clubavond met spelregels onder leiding van Jean Pierre plaats. 

 

 

 



Website 

De website van onze vereniging wordt door Jean-Pierre Loontjens bijgehouden. Actueel 

nieuws wordt direct op de site geplaatst en anders in de maandelijkse nieuwsbrief 

opgenomen. De nieuwsbrieven worden ook op de site geplaatst zodat leden altijd terug 

kunnen kijken. 

 

 

 

Tot slot 

In 2022 was het eindelijk weer tijd om zo veel mogelijk het normale leven weer op te 

pakken. In 2023 gaan wij gewoon verder met het organiseren van trainingen, clubavonden 

en ontspanningsavonden.  

 

2022 was voor mij het eerste jaar als secretaris. Dat was zeker even wennen. Ik weet nog 

steeds echt niet alles, maar gelukkig kan ik nog steeds terecht bij Piet Janssen en de andere 

bestuursleden voor vragen en hulp. Bedankt hiervoor en in 2023 gaan we op dezelfde voet 

verder. 

 

Secretaris, Diana Snoeren 


