
Notulen van de 97e jaarlijkse algemene ledenvergadering van de voetbalscheidsrechtervereniging 

Breda en omstreken van 8 maart 2022. 

Aanwezig; 35 leden  

01.Openingwoord van de voorzitter 

Dames en heren, welkom op de 97ste jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging. Een 

speciaal welkom aan onze leden van verdienste, onze jubilarissen en hun partners. Tevens 

afgevaardigde Arthur Smits van de landelijke COVS. We zullen vanavond een aantal mensen in het 

zonnetje zetten. Helaas moeten we ook afscheid nemen van twee bestuurders die de vereniging en 

ons clubhuis groot hebben gemaakt op hun eigen manier. 

Afgelopen september stonden wij hier voor u, omdat de Corona crisis achter ons lag. We hadden 

zelfs al een avond georganiseerd, zwaai Corona de zomer uit. We waren weer aan het trainen er 

werden activiteiten gepland en de eerste wedstrijden waren al weer gefloten en gerapporteerd. 

Niets was minder waar alles moest weer op slot, activiteiten werden weer stil gelegd en ons werd 

gevraagd om weer afstand te houden en veel thuis te blijven. Voor ons clubhuis de Toss werd het 

weer een moeilijk jaar, maar door inzet van de Grote clubactie en subsidie van de Gemeente Breda is 

het wat dragelijker geworden. Wat positief was is dat we konden blijven sporten. Er vielen veel 

wedstrijden uit maar er werd toch gevoetbald en gefloten. 

In 2021 hebben we veel op afstand getraind. Op dinsdag bij Baronie en zondag stelde Boeimeer een 

veld beschikbaar. Eigenlijk zijn we altijd klaar geweest voor de wedstrijden die zouden gaan komen. 

Op spelregel gebied hadden we de ondersteuning van COVS Nederland waar spelregels onderhouden 

werden. De wedstrijden werden via internet georganiseerd maar vanuit onze groep werd daar weinig 

gebruik van gemaakt terwijl er wel mogelijkheden waren. 

De maatregelen zijn er weer af. De toekomst ziet er in onze regio goed en gezond uit. Al mogen we 

niet vergeten dat het in Oost Europa, dus dicht bij huis faliekant mis gaat.  

Corona heeft in 2021 zijn sporen achtergelaten. Voordat we de vergadering openen wil ik stilstaan bij 

degene die op dit moment op een ziekbed liggen en voor degene die ons het afgelopen jaar zijn 

ontvallen maar ook voor degene die in Oost Europa op de vlucht zijn of vechten voor hun land. Graag 

even stilte en laat ons dit staand doen. 

 

02.Ingekomen post en berichten van verhindering 

Er is van een aantal leden bericht van verhindering ontvangen; Cor Nagtzaam, Jurgen Kuijpers, Ad 

Verhoeven, Diana Snoeren, Yannick Gosens, Paul Kools, James Busch, Youri Couvreur, Jean-Pierre 

Loontjens, Hans de Wild, Familie van Gastel, Piet van Tilborg, Guus Morelis, Cees Bakker, Johan van 

Erk, Amilcar Mejia, Lourens Walda, Maik Schrama, Jetske Bon en Laurens Maas.  

De secretaris meldt dat er verder geen ingekomen stukken zijn met betrekking tot deze vergadering. 

Hij geeft wel aan dat op de convocatie twee nummers niet goed zijn namelijk Ad 11 moet Ad 12 zijn 

en AD 12 moet Ad 13 zijn. 

 

 



 

 

03. Behandeling van de notulen van de 96e jaarvergadering van 21 september 2021 

Er waren geen opmerkingen en daarom werden deze onder dankzegging voor de notulist 

goedgekeurd en vastgesteld. 

 

04. Algemeen jaarverslag van de secretaris 

De stukken/ verslagen staan in pdf op de COVS-site. Het algemene jaarverslag wordt verder zonder 

opmerkingen uit de vergadering goedgekeurd. De secretaris wordt bedankt voor zijn verslag. 

 

05. Vaststellen van de balans, winst en verliesrekening over 2021 en de begroting voor 2022 

Deze stukken zijn naar alle leden per mail toegezonden. Er waren hierover geen opmerkingen. 

 

06. Pauze   

De pauze wordt uitgesteld tot na punt 10. 

      

07. Verslag van de kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie heeft op dinsdag 15 februari jl. namens de COVS Breda de jaarlijkse 

kascontrole op de financiële administratie van onze vereniging uitgevoerd. 

 

De aanwezige bescheiden zijn gecontroleerd en kwamen overeen met de gedane boekingen. 

Het boekjaar is afgesloten met een totaal eigen vermogen van €25079, - 

De saldi bank en spaarrekening zijn gecontroleerd en in overeenstemming met de cijfers 2021. 

 

Er heeft steekproefsgewijs controle plaatsgevonden op inkomsten en uitgaven. Alle gecontroleerde 

stukken konden weerlegd worden. Het advies om de jaarrekening/begroting iets te verduidelijken is 

opgevolgd.  

 

Op grond van bovenstaande bevindingen wordt geconcludeerd dat de penningmeester van de COVS 

Breda zijn taak juist en op vakkundige wijze heeft uitgevoerd. 

 

Daarom stelt de kascommissie aan de aanwezige leden voor om het bestuur van de COVS Breda 

decharge te verlenen over het financiële boekjaar 2021. 

 

 

08. Verkiezing van de kascontrolecommissie 

Dezelfde leden van de kascommissie stellen zich herkiesbaar. Dit zijn Rob Vlegels, Wim Schellekens 

en Gerard Dekkers. Hierdoor moeten er volgend jaar 2 personen aftreden. 

 

09. Vaststellen van de contributie voor 2023 

Het bestuur ziet geen reden om de contributie te verhogen en daarom wordt deze voor 2023 

hetzelfde zoals in 2022, op € 45 vastgesteld.  

 

10. Bespreken van het bestuursbeleid 



Er vanuit gaan dat Corona onder ons blijft zullen wij de komende jaren hiermee moeten leven. Wij 

gaan alle zeilen bijzetten om de speerpunten van de COVS voor de leden naar voren te halen.  Zowel 

op spelregelgebied, conditie, en op het sociale leven.  

Natuurlijk blijven wij de belangen behartiging van onze leden, scheidsrechters en 

clubscheidsrechters. Op trainingsgebied hebben we twee jonge trainers die fanatiek de 

trainingsgroep aanpakken. Mochten zij niet kunnen staan daar achter nog een paar reserve trainers 

klaar. Elke eerste dinsdag van de maand verzorgt Jean Pierre een spelregel avond. 

Voor de sociale contacten starten we  op met clubavonden. Er staat een pub quiz op het programma, 

Jeroen Manschot komt binnenkort naar de Toss en er wordt een training clinic gegeven door Wieke 

Hoogzaad. Tevens wordt er binnenkort een bingo, rikmaraton en pokeravond georganiseerd. De data 

staan in de nieuwsbrief en op de site. 

Wij denken dat we de belangen van onze leden goed behartigen. Wanneer wij weten dat iemand ziek 

of geblesseerd is nemen wij graag contact op. Mocht er een incident op één van de voetbalvelden 

voorkomen en wordt gemeld door onze leden of een verenigingsscheidsrechter dan nemen wij 

contact op met de desbetreffende vereniging. Wij ondersteunen degene in kwestie richting de KNVB. 

In heel 2021 is dit twee keer gebeurd. 

In de landelijke COVS hebben we een nieuwe voorzitter. Wij hebben nu met hem enkele keren 

gesproken. Hij is enkele dingen aan het repareren die onzes inziens de afgelopen jaren niet helemaal 

goed zijn gegaan. Dit heeft ook geleid dat men nu in het landelijke bestuur nog steeds 3 vacatures 

heeft. Waar de vorige landelijke voorzitter nog sprak over hard ingaan tegen de KNVB en ons niet 

teveel vertelde over de inhoud van deze gesprekken, heeft men nu gekozen voor een samenwerking. 

Dit is zeer verstandig want zowel de KNVB en COVS hebben nog 3500 bondsscheidsrechters. Hiermee 

gaan we het niet redden. Afgesproken is dat er meer openheid komt. Dat men commissies of een 

groep op een project gaat zetten. Ook zullen we op een bepaalde manier moeten gaan werven om 

het aantal scheidsrechters op te krikken. 

Wij als COVS Breda worden netjes te woord gestaan bij de KNVB Eindhoven. Zij luisteren naar onze 

vragen en opmerkingen, maar alles wordt naar Zeist verwezen. Als je in Zeist contact zoekt krijgen we 

weer antwoord uit Eindhoven. Alleen op landelijk niveau mag de COVS een adviserende rol geven. De 

contacten met zusterverenigingen zijn na de corona periode direct weer opgenomen. Er zijn vooral 

op opleidingsgebied een aantal positieve dingen uitgewisseld waardoor de gemeente Breda nu de 

eerste 2 opleidingen voor scheidsrechters subsidieert.  

Contacten met de diverse voetbalverenigingen zijn opgenomen, omdat hier de nieuwe leden van de 

COVS rondlopen. Tevens zullen wij spelregel avonden en spelregel ondersteuning geven, waar 

gevraagd zal worden. 

Dadelijk willen wij u voorstellen aan 2 nieuwe commissies, namelijk commissie 100 jarig bestaan wat 

zal plaats vinden in 2025. Tevens zullen wij u toestemming vragen voor een nieuwe commissie. De 

club van 50 en 100. Wij gaan bedrijven benaderen die ons een donatie willen geven van € 50 of € 

100. Onze donatie inkomsten van de voetbal verenigingen zijn de afgelopen jaren namelijk 

teruggelopen. Waarschijnlijk heeft dit veel te maken met Corona. Wij gaan op zoek naar andere 

inkomsten zeker omdat ons clubhuis aan groot onderhoud toe is op diverse punten. Daarnaast is 



energie en stookkosten een grote kostenpost. Dit zouden we misschien kunnen reduceren met 

Zonne energie. Dit zijn wij aan het onderzoeken. 

We staan voor een aantal uitdagingen waarbij wij uw advies of hulp niet zullen afslaan. Verder kijken 

wij uit naar de activiteiten die gaan komen en hopen u nog regelmatig hier in de Toss te mogen 

ontmoeten. Rest mij te zeggen dat we trots zijn op onze vrijwilligers, die alles mogelijk maken. Deze 

personen zorgen ervoor dat wij dingen kunnen organiseren en de Toss draaiend houden. Wij danken 

hen voor de steun en hopen weer op hun inzet bij nieuwe activiteiten het komende jaar. Wij hopen 

dat het uitgezette beleid bij u gehoor vindt en wij wensen u een fijn verenigingsjaar toe. 

Jack Kreeft: Weten jullie waar de subsidie van de opleidingen terecht zijn gekomen? Rob Luijken 

geeft hier uitleg over. 

 

Pauze 

De voorzitter geeft iedereen de gelegenheid om een consumptie te nemen van de vereniging. 

 

11. Benoemen leden jubileumcommissie 100-jarig bestaan 

Wij hebben een voltallige commissie die bestaat uit de volgende leden: Melvin Vink, Wim 

Schellekens, Ties Reijne, Jetske Bon, Cor Nagtzaam en Hugo Vogelezang. 

De sponsorcommissie, club van 50/100 voor de vereniging bestaat uit Gilberto Nanne en Rob Luijken. 

 

12. Bestuursverkiezing 

Volgens rooster zijn aftredend secretaris Piet Janssen, penningmeester Hugo Vogelezang, bestuurslid 

website/spelregels Jean Pierre 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 voorgedragen als bestuurslid en zal de opengevallen plaats van Jack van der 

Perre invullen. Dat houdt in dat hij volgend jaar reglementair aftredend zal zijn. 

 

13. Bespreken van het jaarverslag en de jaarcijfers van de Stichting Clubhuis 

Door een misverstand waren de stukken niet uitgeprint. De jaarcijfers worden per mail naar de leden 

gestuurd.  

Piet van de Rijk geeft aan dat volgens de statuten van de stichting er minimaal 7 leden in moeten 

zitten. Vier bestuursleden uit het bestuur en drie aanvullende leden.  In het jaarverslag stond dat er 8 

leden in dit bestuur zitten. Rob geeft aan dat er leden zijn die een adviserende rol hebben en dat Piet 

van Tilborg ook een afgevaardigde voor het bestuur is.  

Bert van Arendonk: Zijn onze vrijwilligers nog bereid om alle werkzaamheden te blijven doen? Wij 

proberen het aan iedereen te vragen en voor opvolging te zorgen. 

 

 

14. Huldigingen 

De jubilarissen worden toegesproken door Rob Luyken.  Arthur Smits de interim secretaris van de 

landelijke COVS zorgt dat de speldjes opgespeld worden. Helaas door ziekte zijn een aantal 25 jarige 

jubilarissen niet aanwezig. Dit zijn Guus Morelis, Rien Voesenek, Paul Kools en Ad Verhoeven. Arno 



Mathon is wel aanwezig en wordt gehuldigd voor zijn 25 jarige lidmaatschap van de COVS. Arno is 

zojuist toe getreden tot het bestuur.  

Cees Langelaar en Tom van de Put worden ook gehuldigd voor hun 40 jarige lidmaatschap. Onze Wim 

Haarbos is al 50 jaar lid van onze vereniging en is hiervoor gehuldigd.  

Piet Janssen wordt ook naar voren geroepen. Hij is 49 jaar lid dus volgend jaar wordt hij weer naar 

voren geroepen voor een speld. Vandaag is zijn laatste ALV en legt hij zijn functie neer als secretaris. 

Hij blijft nog wel betrokken bij het clubhuis en wij kunnen altijd terecht voor advies. Tevens wordt hij 

namens de vereniging voorgedragen als Erelid. Dit is goedgekeurd door de vergadering. 

Piet Janssen geeft zijn financieel afscheidscadeau aan Jack van der Perre voor donatie aan de 

Parkinson stichting. Een heel mooi gebaar, bedankt. 

 

15. Genodigden aan het woord 

Arthur Smits heeft geen opmerkingen. 

     

16. Rondvraag 

Bert van Arendonk: Wat is het verwachtingspatroon van het bestuur t.o.v. de nieuwe secretaris? Rob 

geeft aan dat wij het volste vertrouwen in Diana hebben en allemaal achter haar staan.  

Waarom worden de thema bijeenkomsten van de KNVB niet meer in Breda gehouden? Helaas 

worden deze wel gegeven in Gilse Rijen. Het is voor ons erg moeilijk om op vrijdag een locatie en veld 

te regelen.  

Maurice Baars: Is op 18 juni weer de NOAD cup? Deze wordt dit jaar gehouden op 16 juli 2022 op het 

terrein van Jeka. 

 

17. Sluiting 

De voorzitter heeft een speciaal dankwoord voor het barpersoneel voor het verzorgen van de 

drankjes en hapjes, bedankt de gasten en leden voor hun aanwezigheid en inbreng. Als laatste nodigt 

hij de leden uit om nog gezellig wat te blijven en wenst ze voor nu en later een wel thuis en sluit de 

vergadering. 

 

 

De secretaris,       De voorzitter, 

 

Jeroen Geerts       Rob Luyken 


