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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER.

Voor onze vereniging is 2010 een jaar van veel veranderingen geweest. Na het aftreden van de
voorzitter en de secretaris tijdens jaarvergadering zijn we met een nieuwe voorzitter en nieuwe
secretaris aan de slag gegaan. Ook voor de penningmeester was het zijn eerste jaar in deze
functie. Om gezondheidsredenen was onze vice-voorzitter ook een tijdje uit de roulatie. Als
bestuur hebben we getracht om het gevoerde beleid voort te zetten en op enkele punten aan te
passen. Gelukkig konden we altijd een beroep doen op onze ex-voorzitter om de trein op het
juiste spoor te houden.
De volgende verandering diende zich in juni aan, toen onze trainer Ko van Stel er een punt
achter zette. Vanaf het nieuwe seizoen worden de trainingen verzorgd door ons lid Leo
Uiterhoeve. Tijdens de trainingen wordt er hard gewerkt om de vereiste conditie op peil te
houden. Ook de derde helft wordt goed bezocht, ook niet actieve leden schuiven op
woensdagavond gezellig aan in de kantine te Wemeldinge. Op deze manier behouden ze het
contact met de vereniging en kunnen de jongeren zo nodig ondersteunen.
De laatste grote verandering is de vernieuwde web-site. Wij willen mede hierdoor de contacten
met leden, verenigingens-scheidsrechters, voetballers, voetballiefhebbers en verenigingen te
verbeteren.
Na de ledenvergadering zullen er wederom enkele wijzigingen in het bestuur plaatsvinden. Een
tweetal bestuursleden hebben aangegeven er mee te stoppen.
Er waren niet alleen veranderingen, vaste activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie, zaalvoetbal,
afsluiting/opening van het seizoen, de Ko de Winter Fairplay cup, de jeugdspelregel-wedstrijden
om de Janus Vermeule Beker zijn dit jaar georganiseerd. Tevens hebben we het 10 jarig
jubileum van samenwerking met onze Belgische vrienden uit Tielt gevierd.
Mede namens de overige bestuursleden wil ik een ieder oproepen om de jaarvergadering te
bezoeken. We zijn een vereniging VOOR en DOOR de leden.
Ik wens een ieder een goede vergadering toe en veel plezier met zijn hobby.

Sjaak Vleugel
voorzitter
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AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING 2011
Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van onze 70e Jaarvergadering, welke zal
worden gehouden op maandag 14 februari 2011 in de kantine van de Voetbalvereniging
Wemeldinge te Wemeldinge. De aanvang van de vergadering is 19.30 uur.
1 OPENING.
2 MEDEDELINGEN.
3 NOTULEN.
Notulen van de 69e Jaarvergadering gehouden op 22 februari 2010. Zie vanaf blad 5.
4 INGEKOMEN STUKKEN.
5 JAARVERSLAG SECRETARIS.
Jaarverslag 2010 van de secretaris. Zie vanaf blad 5.
6 JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2010.
Het jaarverslag 2010 van de penningmeester wordt ter vergadering uitgereikt.
7 VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE.
8 VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2011.
Het bestuur stelt voor de contributie 2011 niet te verhogen en vast te stellen op € 41,= per
jaar. De leden die een machtiging geven voor de automatische inning van de contributie
krijgen een korting van € 1,=.
9 VASTSTELLING BEGROTING 2011.
De begroting 2011 wordt ter vergadering uitgereikt.
10 BESPREKING BESTUURSBELEID.
11 VERKIEZING BESTUURSLEDEN.
Aftredend en niet herkiesbaar: Derk Alssema en Jan Pleune. Het bestuur stelt voor Erik
Filius tot nieuw bestuurslid te benoemen. Het bestuur zoekt nog naar een kandidaat voor de
functie van penningmeester.
12 VERKIEZING LEDEN KASCOMMISSIE.
Aftredend en niet herkiesbaar is: J. de Bat. Het bestuur stelt voor tot leden van de
kascommissie te benoemen: A. Koens, A. Huyssen en R. Kenson. Als reserveleden stelt
het bestuur ter benoeming voor: nader te bepalen.
13 BEKENDMAKING LID VAN HET JAAR 2010.
14 BEKENDMAKING SPELREGELKAMPIOEN VAN HET JAAR 2010.
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15 ACTIVITEITEN 2011.
16 GENODIGDEN AAN HET WOORD.
17 RONDVRAAG.
18 SLUITING.
Na de Jaarvergadering is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een
drankje.
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Notulen Jaarvergadering 2010
1 OPENING.
De Voorzitter Rien van Haaften verklaart de 69e jaarvergadering officieel tot geopend.
2 MEDEDELINGEN.
Er zijn enkele berichten van verhindering binnengekomen, deze worden ter vergadering
voorgelezen.
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Vriendenkring tielt
P. Waasdorp
R. Kenson
J. De Bat
Kees Hout
C. Daelebout
H. v/d Ketterij
Jeanette Heus
Jaap Noordzij
SV Zeeuws Vlaanderen

Verder zijn er geen mededelingen.
3 NOTULEN.
Notulen van de 68e Jaarvergadering gehouden op 16 februari 2009. De notulen worden
ongewijzigd vastgesteld.
4 INGEKOMEN STUKKEN.
Een schriftelijke verklaring van de kascommissie, wordt bij agendapunt 7
behandeld.
5 JAARVERSLAG SECRETARIS.
Jaarverslag 2009 van de secretaris wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris.
6 JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2009.
Het jaarverslag 2009 van de penningmeester is ter vergadering uitgereikt. Het jaarverslag wordt
goedgekeurd onder dankzegging aan de penningmeester.
7 VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE.
De kas is gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit: Anton Koens, Adri Huyssen en Roël
Kenson. Er is een goedkeurende schriftelijke verklaring van de commissie ontvangen, waarin
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wordt meegedeeld dat de onderzochte stukken geen aanleiding geven tot het maken van bijzondere
op/ of aanmerkingen. Zij adviseren de vergadering de penningmeester décharge te verlenen.
Hiermee gaat de Jaarvergadering akkoord.
8 VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2010.
Het bestuur stelt voor de contributie 2010 niet te verhogen en vast te stellen op € 41,= per jaar. De
leden die een machtiging geven voor de automatische inning van de contributie krijgen een
korting van € 1,=. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
9 VASTSTELLING BEGROTING 2010.
De begroting 2010 wordt ter vergadering uitgereikt. De begroting 2010 wordt goedgekeurd en
vastgesteld. De penningmeester wordt bedankt voor de samenstelling hiervan.
10 BESPREKING BESTUURSBELEID.
Het bestuursbeleid wordt besproken en door de aanwezigen akkoord bevonden.
11 VERKIEZING BESTUURSLEDEN
Aftredend en niet verkiesbaar als voorzitter Rien van Haaften. Verkiesbaar als voorzitter is Sjaak
Vleugel. Aftredend als secretaris en verkiesbaar als penningmeester is Derk Alssema. Aftredend
en niet verkiesbaar Ton Mous. Verkiesbaar als secretaris Rob Venmans. Sjaak Vleugel en Rob
Venmans worden beiden unaniem gekozen. Onder luid applaus worden beide aftredende
bestuursleden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de scheidsrechtersvereniging.
12 VERKIEZING LEDEN KASCOMMISSIE
Aftredend en niet herkiesbaar is: C. Toorenaar. Het bestuur stelt voor tot leden van de
kascommissie te benoemen: J. de Bat, A. Koens en A. Huyssen. Als reserveleden stelt het bestuur
ter benoeming voor: R. Kenson en Harry Wisselink. De vergadering gaat hiermee akkoord.
13 BEKENDMAKING LID VAN HET JAAR 2009.
Bijna elke week is hij er. Ook op ledenbijeenkomsten. Hij blijft gewoon doorgaan. Hij is één van
die kerels die de (trainings)groep bij elkaar houdt. Is een absolute liefhebber. Sportman in hart en
nieren. Krijgt met deze onderscheiding waar hij ons inziens recht op heeft. Het is niet voor de
eerste keer dat hij lid van het jaar is, ik wil een heel groot applaus want dat verdient hij, voor Ko
van Stel.
14 BEKENDMAKING SPELREGELKAMPIOEN VAN HET JAAR 2009.
Het bestuur heeft hier geen enkele bemoeienis mee gehad. De spelregelkampioen van het jaar
2009 is geworden: Rien van Haaften. Hij ontvangt een bloemetje en flesje wijn.
15 ACTIVITEITEN 2010.
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Een herhaling van zetten. Diverse activiteiten hebben reeds plaatsgevonden.
Naast de wekelijkse training vanaf februari 2010 elke derde woensdag van de maand na afloop
van de training: onderlinge spelregelwedstrijd.
01-2010 Nieuwjaarsreceptie
01-2010 Futsaltoernooi COVS Zuid 1
03-2010 Vooroverleg Zuid 1
02-2010 Voorronde jeugdspelregelwedstrijd district Zuid 1
02-2010 Jaarvergadering
03-2010 Finale Jeugdspelregelwedstrijd
03-2010 Ledenbijeenkomst met gastspreker
04-2010 Spelregelavond met Vriendenkring Tielt e.o.
04-2010 JADV COVS Zuid 1
05-2010 Luc Mathysen
05-2010 Afsluiting Seizoen
09-2010 Ledenactiviteit
10-2010 Uitreiking Ko de Winter Fair Play Wisselbeker
11-2010 Ledenbijeenkomst spelregels
12-2010 Janus Vermeulen Spelregelwedstrijd
16 GENODIGDEN AAN HET WOORD.
Piet Janssen is aanwezig namens het districtsbestuur COVS Zuid 1. Hij geeft aan het fijn te vinden
weer in ons midden te zijn. Hij start met enkele plichtplegingen. Nico Schreuders en Rini
Bruijnoge worden onderscheiden voor 25 jaar lidmaatschap van de COVS. Beide heren worden
bedankt voor hun inzet.
De onderscheiding van Frans Schrijvers zal worden verzonden door Ko de Winter.
• Piet Janssen meldt verder dat Rinus Schreuders is toegevoegd als lid van de
bezwarencommissie en Wim Broekhoven is toegevoegd aan het districtsbestuur.
• De bestuurskadercursus is afgerond en uit de evaluatie bleek dat de cursus met name van
toegevoegde waarde was voor mensen die nog geen bestuurlijke ervaring hadden.
• Piet verwacht dat de gegevens die benodigd zijn voor de jaarlijkse Ko de Winter Fair Play
Wisselbeker naar de betrokken COVS-groepen zullen worden toegezonden.
• Er komen nieuwe flyers en een nieuwe website van de COVS.
• Piet benadrukt nog eens welke mogelijkheden het lopen van maatschappelijke stages biedt
voor (scheidsrechters)verenigingen. Gedacht kan worden aan kantinedienst en het fluiten van
stagewedstrijden.
• De topklasse zal worden gefloten door amateurscheidsrechters.
• Hij roept een ieder op om zich in te zetten voor het meedoen met COVSspelregelwedstrijden.
• Piet bedankt Rien voor de fijne samenwerking al die jaren en prijst hem als een fijn mens en
een goed bestuurder.
• Hij wenst Sjaak, Rob en Derk veel succes.
Wim Vermeulen is als vervanger van Peter Waasdorp aanwezig namens de KNVB. Hij reikt de
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KNVB-speld uit aan Nico Schreuders en prijst zijn inzet als voorbeeld voor de voetballerij.
Hij bedankt Rien voor de fijne samenwerking door de jaren heen en wenst de nieuwe
bestuursleden veel succes toe.
Kees Koeijvoets is aanwezig namens de zustervereniging uit Walcheren. Hij benadrukt dat zeker
voor ons als leden geldt dat we het samen moeten doen. Hij doelt daarmee onder andere op het
feit dat er vervanging is gevonden voor Rien als voorzitter maar ook voor het organiseren van
activiteiten in de komende periode moeten we samen onze verantwoordelijkheid nemen. Ook
vindt hij het knap dat we er 11 nieuwe leden bij hebben gekregen.
Hij prijst de inzet van Ko van Stel als trainer jarenlang en geeft aan dat iedereen hieraan een
voorbeeld kan nemen. Hij feliciteert Nico Schreuders en Rini Bruijnoge en wenst Sjaak alle
sterkte toe als nieuwe voorzitter.
Hij bedankt afsluitend Rien voor de fijne jarenlange samenwerking en wenst de vereniging een
fijn seizoen toe.
17 RONDVRAAG.
Jos Simonse geeft aan zich te ergeren aan de slechte voorbereidingen die verenigingen treffen met
betrekking tot spelerspassen. Hier hebben zowel scheidsrechters als begeleiders last van. Dit speelt
in meerdere mate bij de zondagverenigingen. Wim Vermeulen geeft aan dit mee te zullen nemen,
maar er zijn hierover nooit officiële klachten ingediend. Ook Piet Janssen zal het meenemen.
Folkert van Leeuwen geeft aan dat Voetbal.nl nog niet goed werkt en ziet het liever vervangen
worden door de oude website. Wim Vermeulen geeft aan dat er aan gewerkt wordt om de
performance te verbeteren.
18 SLUITING.
Rien van Haaften sluit de vergadering af en memoreert nog aan het feit dat Ko van Stel afscheid
zal nemen als trainer van de groep. Wie voelt zich geroepen zijn taken over te nemen?
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2010.
ALGEMEEN.
In mijn eerste jaar als bestuurslid/secretaris heb ik geprobeerd een bijdrage te leveren aan het
reilen en zeilen van de vereniging en heb ik met veel plezier samengewerkt met de overige
bestuursleden. Door mijn onervarenheid is natuurlijk niet alles meteen vlekkeloos verlopen.
Het afgelopen jaar was weer een jaar met meerdere geslaagde activiteiten waarbij ook de
contacten met onze zusterverenigingen niet ontbraken. In 2010 heeft op veler verzoek ook de
nieuwsbrief een wedergeboorte beleefd.
ACTIVITEITEN.
In 2010 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden die we als vereniging hebben
georganiseerd of waaraan we hebben deelgenomen.
05-01-2010
08-01-2010
22-02-2010
22-03-2010
26-03-2010
29-03-2009
10-04-2010
19-04-2010
26-04-2010
15-05-2010
04-06-2010
12-06-2010
04-09-2010
24-09-2010
04-10-2010
06-10-2010
08-11-2010
15-11-2010
10-12-2010

Futsaltoernooi COVS Zuid 1
Nieuwjaarsreceptie
Jaarvergadering
ALV COVS Walcheren
Spelregelavond Rillandia
Ledenbijeenkomst met gastspreker
Landelijke finale spelregelwedstrijd jeugd
Clustervergadering KNVB in Wolfaartsdijk
Districtsvergadering COVS Zuid 1
Jaarlijkse Algemene Vergadering COVS Landelijk
Afsluiting Seizoen
Verbroederingsactiviteit Tielt
Ledenactiviteit Mosselavond Yerseke
Spelregelwedstrijd Luc Mattys
Uitreiking Ko de Winter Fair Play Wisselbeker
Shuttle run test Wemeldinge
Ledenbijeenkomst spelregels
Spelregeluitleg VV Wemeldinge
Janus Vermeulen Spelregelwedstrijd

WEBSITE
In 2010 hebben we Izaak Lamse bereid gevonden om het beheer van de website
www.scheidsrechters-nz-beveland.nl op zich te nemen. Hiervoor onze dank.
BESTUUR.
Na onze jaarvergadering van 22 februari zag het bestuur er in 2010 als volgt uit:
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-

Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen adjunct:
Adviseur:

S.. (Sjaak) Vleugel, Wemeldinge
J. (Jan) Pleune, Burgh-Haamstede
R.C. (Rob) Venmans, Kapelle
D.A. (Derk) Alssema, Goes
P.G. (Piet) Hollestelle, Krabbendijke
J. (Ko) de Winter, Hansweert

LEDEN.
Het ledenverloop over 2010 was:
-

aantal leden per 1 jan 2010:
aangemeld:
einde lidmaatschap:
aantal leden per 31 dec 2010:

83
4
7
80

COVS.
Ook in 2010 hebben we goed samengewerkt met de COVS Zuid 1. Wederom hebben we als
bestuur enkele bijeenkomsten en vergaderingen bijgewoond.
SLOT.
Het jaar 2010 was een jaar van geslaagde activiteiten en veel gezelligheid. Dit is echter niet
vanzelfsprekend en vraagt van iedereen betrokkenheid. Ook blijkt in de praktijk, door het
ontbreken van voldoende bijdragen door de leden, dat het vullen van de nieuwsbrief veel tijd en
energie van het bestuur vergt. Ik doe hierbij dan ook wederom een oproep om een stukjes tekst,
verslagen, foto’s o.i.d. aan te leveren bij de secretaris. Alleen hierdoor kan de nieuwsbrief ook in
de komende jaren blijven bestaan. Laten we deze betrokkenheid voor alle activiteiten van onze
vereniging ook in 2011 weer met elkaar laten zien.

Rob Venmans
Secretaris
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