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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER.
Beste leden en genodigden.
Het jaar 2019 is inmiddels al weer enkele weken onderweg en de winterstop is ook ten
einde,
de 2e competitiehelft staat op het punt van beginnen.
Het is gebruikelijk dat we onze Algemene Leden Vergadering (ALV) op de 3e maandag van
februari houden, deze staat dus gepland op maandag 18 februari 2019.
Hiervoor wil ik elk lid van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn en ik ga er
gemakshalve van uit dat de opkomst wel iets beter zal zijn dan de Nieuwjaarsreceptie. Toen
hebben we getoast op een gezond, veilig en sportief 2019.
Ik wil iedereen vragen om de gezellige activiteiten te komen bezoeken en zeker de Algemene
Leden Vergadering. De koffie staat klaar!
U treft in dit schrijven de agenda voor deze ALV 2019, de notulen van de ALV 2018 van 2018
en het jaarverslag van de secretaris aan.
Ik hoop op een goede opkomst van onze leden. Tevens wordt de uitnodiging gedaan naar
onze zusterverenigingen en andere afgevaardigden, allemaal van harte welkom.

Gerrit J. de Pater
voorzitter
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AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING 2019
Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van onze 78ste jaarvergadering,
welke zal worden gehouden op maandag 18 februari 2019 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 77ste jaarvergadering gehouden op 19 februari 2018.
Zie vanaf pagina 6.
4. INGEKOMEN STUKKEN.
5. JAARVERSLAG SECRETARIS.
Jaarverslag 2018 van de secretaris.
Zie vanaf pagina 14.
6. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER.
Het jaarverslag 2018 van de penningmeester wordt ter vergadering uitgereikt.
7. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE.
8. VASTSTELLING BEGROTING.
De begroting 2019 wordt ter vergadering uitgereikt.
9. VASTSTELLING CONTRIBUTIE.
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2019, net als voorgaande jaren vast te stellen op
€ 45,- per jaar. De kortingsregeling voor de gegeven machtiging voor de automatische inning
van de contributie wordt geschrapt.
10. BESPREKING BESTUURSBELEID EN ACTIVITEITEN 2019.
11. VERKIEZING BESTUURSLEDEN.
Op grond van artikel 12, lid 3, van het Huishoudelijk Reglement zijn Adrie Huyssen en
Vincent Wagenaar aftredend. Adrie en Vincent stellen zich herkiesbaar.
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen worden voorgedragen met inachtneming van artikel 17
van de statuten.
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12. VERKIEZING LEDEN KASCOMMISSIE.
Aftredend en niet herkiesbaar is: Ko van Stel. Het bestuur stelt voor tot leden
van de kascommissie te benoemen: Jan de Vos, Izaak Lamse en Jozef Ngoumout.
Reserveleden dienen zich nog aan te melden.
13. BEKENDMAKING SPELREGELKAMPIOEN VAN HET JAAR 2018.
14. VERDIENSTELIJKE LEDEN.
15. GENODIGDEN AAN HET WOORD.
16. RONDVRAAG.
17. 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 2018
19 februari 2018
Aanwezig 22 Leden (waarvan 5 bestuursleden), 1 gast
1. OPENING
De voorzitter, Gerrit de Pater opent de 77e jaarvergadering om 19:30 uur met het
volgende openingswoord:
Geachte aanwezigen, beste dames en beste heren.
Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Noord en Zuid Beveland heet
ik u allemaal van harte welkom op deze 77e jaarvergadering van de
Scheidsrechtersvereniging Noord en Zuid Beveland. Een speciaal woord van welkom
voor onze ere voorzitter Ko de Winter, fijn om je weer te mogen begroeten.
Wij vinden het prettig dat onze zustervereniging ook weer hun belangstelling toont
voor het wel en wee van de onze Scheidsrechtersvereniging. Welkom Arthur Smits,
namens Scheidsrechtersvereniging Zeeuws Vlaanderen.
Scheidsrechtersvereniging Walcheren is helaas afwezig vanwege hun bijeenkomst
met Ed Jansen deze avond. Helaas heeft onze Vriendenkring uit Tielt zich ook moeten
verontschuldigen. Door diverse verplichtingen elders is het ons niet gegund om
elkaar weer te mogen ontmoeten. Toch een hartelijke groet aan u allen vanuit België!
Voordat we de agenda gaan afwerken wil ik eerst een moment stilte vragen.
Een moment stilte voor verdriet onder ons, bekend of onbekend. Een moment van
stilte om te gedenken aan dierbaren, welke ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. We
denken aan de vrouw van Piet Harinck die op 29 november is overleden. Vanaf deze
plaats wensen we Piet nogmaals veel sterkte toe.
Op 28 december is ons lid Jan Geldof uit Driewegen overleden en ook de familie
Geldof hebben we doormiddel van een condoleance veel sterkte toegewenst.
Ik verzoek u allen dan ook op te staan en met mij diegenen te gedenken naar wie
onze gedachten uitgaan.
Ik dank u hartelijk.
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Beste leden en genodigden.
Wederom een jaar wat voorbij gegaan is, een jaar waarin veel is gebeurd, leuke maar
helaas ook minder leuke momenten. Laten we de niet alleen de minder leuke
momenten in herinnering houden maar ook de andere belevenissen zoals jubilea,
promotie en andere heugelijke feiten.
Zo is het gebruikelijk dat de voorzitter tijdens de Algemene Jaarvergadering een
openingswoord verzorgt. Een openingswoord wat je de leden meegeeft ter
overdenking, bemoediging of ondersteuning. Een boodschap waar de leden wat aan
hebben, wat ze sterker maakt, corrigeert of onderwijst.
Persoonlijk vind ik dat een meerwaarde en eigenlijk een vereiste van een voorzitter.
Deze keer gaat het me niet gemakkelijk af. Al geruime tijd loop je dan te denken:
“Wat zal ik nu eens voor onderwerp aansnijden of welk punt zullen we eens
aanstippen”.
Maar tot gisteren heb ik een aantal verhalen door m’n hoofd laten gaan maar geen
keuze kunnen maken. Wat is er wat speelt, wat is er wat de leden boeit, waar hebben
ze wat aan. Zo zat ik wat te mijmeren en gingen mijn gedachten terug naar zo’n 7 jaar
geleden, een zaterdagmorgen. Gewoon een doorsnee zaterdagmorgen. Een dag waar
een werkende man of vrouw soms op maandag al naar uitkijkt. Zo ook toen.
Een enerverende week achter de rug met ups maar veelal downs. Er zat veel tegen
die week, opdrachten die de deadlines niet haalden, machines die in storing gingen
en collega’s die zich niet als collega konden opstellen. Dan kijk je al vlug reikhalzend
uit naar de bevrijdende zaterdag! Zaterdag, de dag dat niets moet en alles kan…
Heerlijk, even een half uurtje langer in bed en dan er toch maar weer uit want
zoonlief moet uit voetballen. Zoonlief speelt in de E-tjes en doet zijn best maar het
komt er allemaal nog niet uit zoals vader het voor ogen heeft. Een laag voetbal
gehalte, dus bijna alles is dan gepermitteerd zo is dan de kronkel. Compenseren met
inzet als het voetballend niet lukt. Tja… zo ook deze zaterdagochtend.
U kunt het zich waarschijnlijk al voorstellen, een voetballende zoon waarbij het
allemaal net even niet lukt en een sportende vader langs de lijn…
En wat er dan allemaal geroepen wordt, niet normaal man. En de scheidsrechter dan,
die is ook geen knip voor z’n neus waard! Die zouden ze als eerste moeten
vervangen, koekenbakker. Hij loopt niet eens mee en fluit continue voor de thuis
club. “Zeldzaam slecht deze man” was de conclusie aan het einde van de wedstrijd en
een aantal omstanders hebben dit kunnen horen.
Gelukkig duren de wedstrijdjes bij de E-tjes maar 2x25 minuten en was het met
gierende banden terug naar huis. Dat hebben we ook weer gehad.
Vanmiddag mogen we zelf de wei weer in, linksback als het mee zit, wellicht
beginnen op de bank, wie weet. Inderdaad, niet in de basis, starten vanaf de bank.
In elk geval beginnen we om 14.30 uur. Tenminste, dat was het plan.
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Tot vlak voor tijd onze leider het veld op kwam met de mededeling dat er geen
scheidsrechter beschikbaar was. Wat nu te doen?
De gebruikelijke regel is dat degene die op de bank begon dan de “pispaal” van de
middag was, ikke dus…
Met frisse tegenzin een fluitje wezen halen in de bestuurskamer, kaarten had ik niet
nodig zo dacht ik en de tijd doen we maar op de tast, natte vingerwerk, ook net zoals
anders volgens mij.
De tegenstander maar laten kiezen want het tosmuntje was ook achterwege
gebleven. Wat wilt u, aftrappen of speelhelft kiezen?
Op het moment van het beginsignaal leek het als of er een knop omgezet werd en er
een actieve spirit van mij meester maakte die zorgde voor een donderslag bij heldere
hemel. Dit was wel even wat anders, linksback of fluiten.
Al snel kwam ik tot de conclusie dat ik bar weinig kennis van zaken had om een
wedstrijd, hoe laag ook, goed te kunnen leiden. Buitenspel of niet maar waarom staat
die man nou met zijn vlag te wapperen? Vlagt hij nou voor een overtreding? Maar
waarom dan, er gebeurd toch helemaal niets?
Corner of is het nu een hoekschop, van welke kant mag hij nou genomen worden?
Geen idee allemaal, volgens mij is het 40 minuten en voor veteranen van het Bierde
de hoogste tijd om aan de thee te gaan.
Bij binnenkomst van de kleedkamer zag ik dat we slechts 32 minuten hadden
gespeeld. Bij die constatering direct maar een klokje opgezocht. In de la waar deze
lag trof ik ook een setje kaarten aan. In 1 graai heb ik beide items, het klokje en het
setje kaarten maar meegenomen, je weet maar nooit…
Met het oplopen van het veld, voor het spelen van de 2e helft hoorde ik een
toeschouwer iets roepen: “Die scheids van vanochtend was veel beter!!” en ik keek
heel even om en ik keek in de ogen van de mede supporter die mij vanochtend
afkeurend aan keek. Deze kon ik, niets anders dan in mijn broekzak steken. Hij deed
wel pijn maar tevens drong het tot mij door wat ik vanochtend tegen de
scheidsrechter van dienst riep. Met lood in mijn schoenen liep ik verder het veld op
en ik had er eigenlijk geen zin meer in. Totdat het beginsignaal klonk voor de 2 e helft.
Ik gooide alle ballast van mij af, alles van vanochtend, alles van de week en alles wat
tegen zat was niet meer belangrijk meer. Ik wilde een 2e helft fluiten zoals een Dik Jol,
nee zoals een Pierluigi Collina dat deed en vanaf dat moment heb ik mijn eigen voor
genomen om hier mijn hobby van te gaan maken. Hoe die 2e helft gegaan is, doet er
eigenlijk niet meer toe en laten we maar voor wat het is.
Een dag later, bijkomend van een enerverende zaterdag concludeerde ik dat ik meer
wilde weten van het fluiten van een wedstrijd. Dat ik gisteren eigenlijk maar een
beetje aangemodderd heb, net als de scheidsrechter van zaterdagochtend.
Een schuldgevoel naar die beste man toe, die toch zo zijn best deed, maakte meester
van me. Bewust geworden van mijn gedrag nam ik voor om me nooit meer zo te
laten gaan naar spelers/tegenstanders, trainers, leiders en ook scheidsrechters toe.
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Toen dat besef er kwam, kreeg ik ook direct de honger naar hoe je nu eigenlijk een
wedstrijd in goede banen leidt, wat is nou eigenlijk een overtreding en wat niet?
Die week heb ik me direct in laten schrijven bij de KNVB voor de Basis Opleiding
Scheidsrechter, afgekort de BOS.
Het mooiste was nog dat de docent van toen, precies een type Pierluigi Collina was
die me vervolgens overhaalde om voor de KNVB te gaan fluiten.
Wat het moraal van dit verhaal is: als je jezelf verliest door gedrag of wat dan ook,
bied het de kans om opnieuw beginnen. Je moet er wel voor open staan, je moet
kunnen reflecteren, wat heb ik gedaan, wat was mijn houding. En om dan tegen jezelf
te kunnen zeggen hoe het wel moet. Als scheidsrechter, als assistent, als rapporteur
of begeleider, als mens hebben we dat allemaal nodig.
Met de ervaring van mezelf, de bewustwording van wie en hoe ik ben en de afschuw
hiervan, je niet bij de pakken moet gaan zitten maar de kans grijpt om er zelf iets
moois van te maken.
Dit is een boodschap wat vandaag de dag nog elke keer weer voor een ieder is: maak
er wat moois van, geniet van elke dag en sta op en leef maar doe dit wel met de
normen en waarden waar we met z’n allen aan gehecht zijn, fatsoen en wederzijds
respect voorop in de reflectie naar jezelf.
Uit het jaarverslag van onze secretaris heeft u alle activiteiten van het jaar 2017 in uw
herinnering terug kunnen halen. Er is wederom veel gebeurt in en om onze
vereniging. Veel activiteiten bij voetbalverenigingen, we zijn bij onze COVS collega’s
geweest en ook bij onze vrienden in Tielt!
Zo blikken we terug met een goed gevoel en wil ik iedereen bedanken die, op welke
wijze dan ook, zich heeft ingezet voor onze mooie vereniging!
De agenda voor deze jaarvergadering met de daarbij behorende stukken, zoals de
notulen van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag van de secretaris en financiële
stukken van de penningmeester hebben jullie weer tijdig en in goede orde van onze
secretaris mogen ontvangen.
Als voorzitter spreek ik de wens uit dat we met elkaar een constructieve vergadering
mogen hebben.
Ik dank u voor uw aandacht!
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2. MEDEDELINGEN
De secretaris meld de volgende mensen met kennisgeving af:
● Leden:
o Guus Johann
o Gertjan Kaptein
o Jo-Annes de Bat
o Izaak Lamse
o Jaap Noordzij
o Louran Bosselaar
● Genodigden:
o Jan Stuut
o Scheidsrechtersvereniging Walcheren
o Vriendenkring Tielt
3. NOTULEN
De notulen van de76ste jaarvergadering gehouden 20 februari 2017 werden door de
vergadering onder applaus goedgekeurd met dank aan de secretaris.
4. INGEKOMEN STUKKEN
Naast de reeds genoemde afmeldingen is er ook een schrijven van de
kascontrolecommissie binnengekomen. Dit stuk zak bij agendapunt 7 worden
behandeld.
5. JAARVERSLAG SECRETARIS 2017
In de titel van het jaarverslag 2017 dient de tekst “2016” te worden vervangen door
“2017”.
Het jaarverslag 2017 van de secretaris wordt verder goedgekeurd onder dankzegging
en applaus aan de secretaris.
6. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2017
Het jaarverslag 2017 van de penningmeester wordt ter vergadering uitgereikt.
Het bestuur licht enkele zaken op de exploitatie toe. De vergadering heeft geen
verdere vragen en wordt het jaarverslag 2017 van de penningmeester goedgekeurd
onder applaus en dankzegging aan de penningmeester.
7. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
De kas is gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Martinus de Boer, Ko
van Stel, Jan de Vos.
Middels het reeds genoemde schrijven adviseert de kascommissie de vergadering
om penningmeester Adrie Huyssen volledig decharge te verlenen voor het gevoerde
beleid. De vergadering gaat middels applaus akkoord.
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8. VASTSTELLING BEGROTING 2018
De begroting 2018 wordt ter vergadering uitgereikt en wordt door de vergadering
goedgekeurd en vastgesteld. De penningmeester wordt bedankt voor de
samenstelling hiervan.
9. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2018
Het bestuur stelt voor de contributie 2018 niet te verhogen en te laten op € 45,- per
jaar. De leden die een machtiging geven voor de automatische inning van de
contributie krijgen een korting van € 1,10. BESPREKING BESTUURSBELEID EN ACTIVITEITEN 2018
•
•
•
•
•
•

De contacten onderhouden met TIELT en Omliggende en daar waar mogelijk
verbeteren, zo hopen we weer op de uitnodiging van de Luc Matthijs Quiz en wellicht
nog andere activiteiten
De verenigingen blijven bezoeken met de spelregel uitleg voor de jeugd
De KO de WINTER Fair Play Bokaal uitreiking in oktober
Zaken aangaande het COVS: Samenwerking met onze zusterverenigingen
intensiveren.
Een seizoen sluiting en een seizoen opening organiseren.
De voorzitter verzoekt de leden om indien zij andere activiteiten of een andere vorm
van seizoen opening of sluiting willen, dit te melden bij het bestuur. Hij benadrukt
dat het bestuur de activiteiten organiseert voor, en naar behoefte van de leden.

11. VERKIEZING BESTUUR
De voorzitter geeft voor dit agendapunt het woord aan de Vicevoorzitter. Op grond
van artikel 12, lid 3, van het Huishoudelijk Reglement is de voorzitter Gerrit de Pater
periodiek aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar.
Gerrit wordt unaniem herkozen.
12. VERKIEZING LEDEN KASCOMMISSIE.
Aftredend en niet herkiesbaar is: Martinus de Boer. Het bestuur stelt voor tot leden
van de kascommissie te benoemen: Ko van Stel, Jan de Vos en Izaak Lamse.
Reserveleden dienen zich nog aan te melden.
Als reserve lid van de kascommissie biedt Jozef Ngoumout zich aan.
13. BEKENDMAKING SPELREGELKAMPIOEN VAN HET JAAR 2017.
Erik verzorgt, zoals bekend, elke 3e woensdag van de maand spelregeltoetsen en
krijgt nu de gelegenheid om de uitslag bekend te maken.
1e plaats: Kees Toorenaar
2e plaats: Jan de Vos
3e plaats: Leo Uiterhoeve
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14. BEKENDMAKING VERDIENSTELIJKE LEDEN.
Lid van verdienste wordt je niet zomaar. Het is gebruikelijk dat, als je lid bent van een
vereniging, je hiervoor ook enige inspannen mag doen. Dat zijn kleine inspanningen
of een kleine bijdrage leveren om het algemeen belang van de vereniging te
bevorderen. Een lid van verdienste steekt dus uit boven de andere leden door dingen
te doen die ze “vrijwillig” oppakken. Het bestuur stelt daarom voor om
● Leo Uiterhoeve, trainer, en
● Kees Toorenaar, verzorging rondom de trainingen,
als verdienstelijke leden over het jaar 2017 te betittelen en ze te bedanken voor hun
inzet het afgelopen jaar door het overhandigen van een cadeaubon.
Zo heeft de vereniging jaarlijks diverse leden van verdienste en we hopen dat we
voor 2018, naast deze 2 leden er nog andere leden zich onderscheiden door hun inzet
en bijdrage de vereniging naar een hoger niveau te tillen.
Zo heeft de vereniging ereleden en een erevoorzitter Ko de Winter. Deze leden
hebben dit predicaat ontvangen vanwege hun buitengewone inzet voor de
vereniging.
Zo bekijkt het bestuur regelmatig hoe de leden zich ontwikkelen en wat ze gevraagd
of ongevraagd doen voor de vereniging. Om in het bezit te komen van de titel erelid
zijn een aantal criteria opgesteld:
● Er moet sprake zijn van een buitengewone prestatie om het welzijn van de
vereniging te bevorderen.
● Heeft zich decennia lang ingezet voor de vereniging en haar leden.
● Is onbesproken en heeft belangeloos zich opgesteld.
● Is loyaal en positief over de vereniging.
● Heeft diverse bestuursfuncties bekleed.
Het bestuur is er van overtuigd dat binnen onze vereniging inderdaad weer iemand is
die in aanmerking komt voor de titel erelid. Het bestuur wil dan ook de volgende
persoon de vergadering voor dragen om erelid van de vereniging te maken:
Rien van Haaften.
De vergadering ondersteunt dit initiatief unaniem. De voorzitter benoemt Rien van
Haaften dan ook als erelid van de Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid-Beveland
en overhandigd hem naast de bloemen ook een pennenset met inscriptie.
15. GENODIGDEN AAN HET WOORD
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De vertegenwoordiger van onze zuster vereniging Zeeuws Vlaanderen, Arthur Smits,
vraagt het woord.
●
●
●
●

Feliciteert Gerrit met zijn herbenoeming als voorzitter
Feliciteert Rien met zijn verkiezing als erelid
Wenst Jozef succes als lid van de kascommissie
Wil ook graag de samenwerking tussen de Zeeuwse zusterverenigingen
intensiveren
● Geeft aan dat Zeeuws Vlaanderen de FairPlay cup van ons wil kopiëren.

16. RONDVRAAG
● Jos Simonse
○ Vindt het jammer dat er geen vertegenwoordiger van de COVS aanwezig
is.
○ Is niet erg gelukkig met de aanstellingen van de KNVB, met name in
Eindhoven
■ Vaak dezelfde verenigingen
■ Aanstellingen komen niet erg vlot
Er volgt bijval van diverse andere leden met dezelfde ervaringen. De voorzitter geeft
aan dat de COVS hierover reeds in gesprek is met de KNVB. Het bestuur zal dit
nauwgezet volgen.
17. SLUITING
Voordat de voorzitter de vergadering sluit worden de wekelijkse gastvrouwen,
Heleen en Jolanda, in de bloemetjes gezet.
De voorzitter bedankt een ieder voor de bijdrage aan deze vergadering, op welke
wijze dan ook. Graag tot ziens en na de vergadering is er nog een gezellig samenzijn
onder het genot van een hapje en een drankje.
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2018
BESTUUR.
Na onze jaarvergadering zag het bestuur er in 2018 als volgt uit:
- Voorzitter: Gerrit de Pater
- Vicevoorzitter: Erik Filius
- Secretaris: Rob Venmans
- Penningmeester: Adrie Huyssen
- Algemeen adjunct: Vincent Wagenaar
- Adviseur: Ko de Winter.
ACTIVITEITEN.
In 2018 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden die we als vereniging hebben
georganiseerd of waaraan we hebben deelgenomen.
05-01-18
15-01-18
17-01-18
20-01-18
19-02-18
17-04-18
22-05-18
06-06-18
15-06-18
27-08-18
29-08-18
07-09-18
28-09-18
08-10-18
05-11-18

Nieuwjaarsreceptie
Bestuursvergadering
Start training 2018
Zaalvoetbaltoernooi COVS
Jaarvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Laatste training v.h. seizoen
Seizoen afsluiting
Bestuursvergadering
Start training nieuwe seizoen
Opening seizoen
Referee Quiz - Wisselbeker Luc Matthys
KDWFP bokaal (Week v.d. scheidsrechter)
Bestuursvergadering

WEBSITE.
Ook in 2018 heeft Izaak Lamse weer de website van onze scheidsrechtersvereniging
bijgehouden. Hiervoor onze dank!
Zoals het bestuur vorig jaar heeft aangegeven diende de website grondig te worden
opgeschoond en bijgewerkt. Aangezien de website al weer enige jaren geleden is gebouwd
en deze niet meer technisch wordt ondersteund is het bestuur afgelopen jaar op zoek
gegaan naar mogelijkheden om de website geheel te laten moderniseren. Hiervoor heeft het
bestuur verschillende oriënterende gesprekken gevoerd waarbij iemand is gevonden die een
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nieuwe website wil bouwen voor een zeer redelijke prijs. Na goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering zal deze vernieuwing in 2019 moeten gaan plaatsvinden.
LEDEN.
Het ledenverloop over 2018 was als volgt:
- aantal leden per 1 januari 2018: 55
- aangemeld: 3 ( Pepijn Praat, Onno Koster en Eric Northolt)
- einde lidmaatschap: 3 (2 opzeggingen – Hans Smits en Rik de Jong, 1 overlijden – Jaap van
Dalen)
- aantal leden per 31 december 2018: 55
COVS.
Het landelijke COVS bestuur is afgelopen jaar in een zogenaamd “Rondje langs de velden”
naar de afdelingen gekomen om te communiceren over de organisatie van de COVS en de
wensen van de afdelingen. Deze sessies zullen in 2019 een vervolg krijgen waarbij met name
zal worden gesproken over het organiseren van gezamenlijke activiteiten door afdelingen die
geografisch dicht bij elkaar liggen. In 2018 heeft Arthur Smits als contactpersoon voor Zuid 1
in het landelijke COVS bestuur plaatsgenomen.
TOT SLOT.
Het jaar 2018 was een vrij rustig jaar, maar waar we als bestuur toch enkele leuke
activiteiten hebben kunnen organiseren. Activiteiten die door de aanwezige leden positief
worden ervaren.
De georganiseerde activiteiten kunnen naar de mening van het bestuur beter bezocht
worden. Het bestuur staat altijd open voor nieuwe ideeën of initiatieven.
Rob Venmans
Secretaris
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