
 

Beste leden, leden van verdienste en ereleden, 

 

Het bestuur heeft besloten dat de uitgestelde jaarvergadering, die we gepland hadden op 21 

september, niet fysiek door te laten gaan. Hieronder leggen wij uit waarom we tot deze keuze zijn 

gekomen en kunt u het alternatief voor de jaarvergadering lezen. 

Want ineens stond begin dit jaar de wereld stil. Ergens vanaf de andere kant van de wereld kregen 

we berichten over een besmettelijke griep die veel slachtoffers maakte. Hier werd nog volop 

Carnaval gevierd en ging men op wintersport. Niemand had in de verste verte maar de kleinste 

gedachte dat dit “griepje” zoveel impact zou gaan krijgen. Het griepje (inmiddels bekend als COVID-

19) kreeg in de volksmond de naam Corona. En dit Corona ging de strijd aan met alles en iedereen, 

niemand werd ontzien, met als grootste groep slachtoffers de oudere medemens. 

Het duurde dan ook even voor Nederland door had hoe ernstig het werkelijk was. Iets meer dan een 

week voor onze ALV die we op 16 maart gepland hadden, werd door het bestuur besloten de 

vergadering uit te stellen tot 11 mei. Dan zou het toch wel weer overgewaaid zijn. Helaas niets werd 

minder waar. 

In Coronatijd heeft het bestuur diverse malen on-line vergaderd. Een nieuwe manier van vergaderen 

die wel even wennen was. Toch ben ik van mening dat we de lopende zaken goed hebben kunnen 

managen. Uiteraard werd er lange tijd niets meer georganiseerd. Gelukkig kon in mei de training 

weer opgepakt worden. Weliswaar op 1,5 meter, geen omkleed- en douchemogelijkheden, maar er 

kon weer getraind worden. De eerste training was nog op ons eigen veld, maar (door 

omstandigheden) hebben we moeten uitwijken. Eerst hebben we een aantal weken op woensdag en 

zondag bij VV Gestel getraind en vanaf 1 juli hebben we gebruik gemaakt van het nieuwe veld van 

RPC. 

Inmiddels zijn de Corona-maatregelen enigszins versoepeld en mogen we steeds meer. Wel moeten 

we nog steeds ons goed bewust zijn van de sluipmoordenaar Corona en ons houden aan de 1,5 

meter. Voor ons was dat reden om de jaarvergadering op 21 september weer op de agenda te 

zetten. Toch hebben we door de recente ontwikkelingen besloten om ook deze niet door te laten 

gaan. Er is gelukkig nog geen sprake van een 2e golf, maar er zijn toch regelmatig berichten van 

nieuwe brandhaarden.  

Waarom zijn we tot dit besluit gekomen? We zijn ons er van bewust dat we, door het niet door laten 

gaan van de ledenvergadering op de traditionele manier, we ons niet houden aan de statuten van de 

vereniging die een ALV voorschrijft. Wij hebben echter een groot aantal leden die in de risico-

categorie vallen. Daarom hebben we de gezondheid van onze leden en de risico’s die er zijn met een 

traditionele ALV in onze afweging zwaar meegewogen. Een vergadering in een wellicht onvoldoende 

geventileerde ruimte met veel personen vinden wij een te groot risico. Derhalve zijn we van mening 

dat deze uitzonderlijke situatie dusdanig uniek is dat we de ALV op een alternatieve wijze willen 

houden. Uiteindelijk moeten (en dat willen we zeker ook) verantwoording afleggen aan onze leden! 



 

Hoe willen we dat dan doen? Als bijlage zenden wij u het boekje van de 92e Algemene 

Ledenvergadering 2020 dat we traditioneel maken bij onze ALV. Tevens worden de financiële 

stukken meegestuurd. De notulen van de 91e ledenvergadering kunt u terugvinden in het boekje van 

de 92e Algemene Ledenvergadering 2020. We bieden de leden tot 21 september de tijd om via mail 

(info@covseindhoven.nl) te reageren met vragen, welke we zullen verzamelen en richting de leden 

zullen beantwoorden. Op deze wijze wil het bestuur verantwoording afleggen voor het afgelopen 

verenigingsjaar.  

Iedereen weet dat we door Corona een unieke situatie hebben en we verwachten dan ook dat jullie 

als leden zich kunnen vinden in de door ons gemaakte keuzes. 

 

Het bestuur van COVS Eindhoven. 

Jeroen Quinten  Voorzitter 

Pieter Elbersen  Secretaris 

Henk van Bekkum Penningmeester 

Alex van den Boomen Bestuurslid 

Bas van Rijen  Bestuurslid 

Lennart Geertsen Bestuurslid 

André Werrelmann Bestuurslid  



 

We volgen bij deze het Boekje van de 92e Algemene Ledenvergadering 2020 

1 ”Opening” door de Voorzitter. 

Jullie hebben net een toelichting kunnen lezen waarom we afwijken van de traditionele ALV en onze 

verantwoording op deze manier afleggen. We hopen op eenieders begrip. Vanwege de unieke 

situatie is het voor ons ook zoeken hoe we dit het beste kunnen doen. Toch wil ik proberen om de 

volgorde, zoals we die tijdens onze “normale” ALV aanhouden, te volgen. 

Allereerst wil ik een moment stilstaan bij de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Met 

name wil ik noemen Ad Verhoeks. Ad zou tijdens de ALV de zilveren speld voor 25 jaar lidmaatschap 

uitgereikt krijgen. Helaas heeft dit niet meer mogen zijn. Op een gepast moment zal de speld 

postuum aan de weduwe van Ad uitgereikt worden.  

Ook willen we aandacht besteden aan het 50 jarig jubileum van Martin Swinkels. Ondanks dat het 

een KNVB jubileum betreft (Martin floot in februari 50 jaar wedstrijden voor de KVNB) willen we dit 

niet ongemerkt voorbij laten gaan. Bedoeling was om hem in maart in het zonnetje te zetten, maar 

we weten allemaal waarom dat (nog) niet is gebeurd. Ook hier zal op een gepast moment alsnog op 

teruggekomen worden. 

 

2 Ingekomen stukken 

Martin Swinkels heeft een briefje geschreven waarin hij aangeeft dat hij in februari 2020 zijn 50 jarig 

jubileum als scheidsrechter viert. 

 

3 Goedkeuring notulen 91e Algemene Ledenvergadering dd 16 maart 2019 

Het verslag van de 85e algemene jaarvergadering vindt u op de pagina’s 6 t/m 14 van het boekje van 

de 92e Algemene Ledenvergadering 2020. Normaal gesproken zouden wij goedkeuring van de 

vergadering vragen, zowel tekstueel als inhoudelijk. Door de unieke situatie willen wij u vragen om 

de opmerkingen per mail te sturen. Als er geen op- en of aanmerkingen komen op de stukken dan 

nemen we aan dat deze goedgekeurd zijn. 

 

4 Mededelingen van het bestuur 

2019 was een redelijk rustig verlopen verenigingsjaar. Het voorzitterschap is van Johan Suurd 

overgedragen naar Jeroen Quinten. 

Al enige tijd is er regelmatig informeel contact tussen het bestuur van COVS Valkenswaard en ons 

bestuur. Vanwege de teruglopende ledenaantallen bij beide verenigingen en omdat we al veel 

dingen gezamenlijk doen, is geopperd om wellicht beide verenigingen samen te voegen tot één 



 

nieuwe vereniging. Binnenkort zal een afvaardiging van het bestuur met een afvaardiging van COVS 

Valkenswaard het gesprek starten om te kijken of dit wenselijk en haalbaar is. 

De Stip is al jaren een begrip. Toch merken we als bestuur dat er (te) weinig gebruik van wordt 

gemaakt door de vereniging zelf. Met een wekelijkse training en af en toe een evenement 

(spelregelavond, bingo, KNVB cursus etc) wordt De Stip voor verenigingsactiviteiten beperkt gebruikt. 

Toch kost het veel tijd en moeite om jaarlijks de begroting van de stichting sluitend te krijgen. 

Gelukkig hebben we nu het kinderdagverblijf, maar het hondenweekend dat traditioneel in de eerste 

week van september plaats vindt gaat dit jaar niet door. Een flinke hap uit de begroting! Niet alleen 

het financiële aspect, maar ook de uren die er in gaan zitten gaan steeds meer als een last wegen. 

Daarom ben ik van mening dat we goed moeten nadenken over de toekomst van De Stip. Enerzijds 

zou verkoop betekenen dat we ons honk kwijt raken en wat moeten we doen met de opbrengst. 

Anderzijds zou het de vereniging verlossen van een arbeidsintensieve (zowel op het gebied van 

bezetting en inkoop als ook op het gebied van onderhoud) last. Ik zou me zo maar voor kunnen 

stellen dat we in de kantine van het Indoor Sport Centrum ons drankje na de training drinken en bij 

gelegenheid gebruik maken van een ruimte aldaar bij spelregelwedstrijden, bingo en andere 

aangelegenheden. Besluiten kunnen hierover vooralsnog niet genomen worden, maar we denken 

wel na over de toekomst van De Stip. 

 

5. Beleid en doelstellingen 

Voor het beleid verwijs ik u graag naar de beleidsverklaring zoals verwoord op de pagina 34 van 

boekje van de 92e Algemene Ledenvergadering 2020. We hebben, zoals aangegeven op de 

jaarvergadering van vorig jaar, binnen het bestuur gesproken over het formuleren van een nieuwe 

doelstelling. Omdat er geen directe aanleiding is hebben we op dit moment geen nieuwe doelstelling 

geformuleerd. Wij zijn van mening dat we niet een doelstelling moeten formuleren om het 

formuleren. Er moet toegevoegde waarde zijn. 

 

6. en 7. Verslag 2019 van de secretaris en penningmeester 

Voor deze verslagen verwijzen wij naar pagina’s 13 t/m 16 van het boekje van de 92e Algemene 

Ledenvergadering 2020. Graag vragen wij u schriftelijk eventuele vragen te stellen. 

 

8. en 9. en 10. en 11. Financiën van de vereniging. 

In de bijlage de balans en begroting van de vereniging. Tevens is bijgevoegd het verslag van de 

kascommissie. Omdat het geen reguliere vergadering betreft kunnen we de stukken niet door de 

leden vast laten stellen. Wel is er uiteraard gelegenheid tot het (schriftelijk) stellen van vragen over 

de cijfers. 



 

Het bestuur heeft besloten om de contributie voor 2021 ongewijzigd te laten. 

 

12. Verslagen van de commissies 

Op de pagina’s 17 t/m 23 van het boekje van de 92e Algemene Ledenvergadering 2020 staan de 

verslagen van de diverse commissies. Ook hier kunnen (schriftelijk) vragen over gesteld worden. 

 

Vervolg 

De overige agendapunten kunnen we helaas niet behandelen, omdat hiervoor fysieke aanwezigheid 

vereist is. We begrijpen dat dit een unieke situatie is en we zijn benieuwd hoe er op gereageerd 

wordt door de leden. We verwachten begrip voor de gemaakte keuzes, welke we ons inziens in uw 

aller belang gemaakt hebben. Tot 21 september is er mogelijkheid om schriftelijk te reageren met 

vragen en/of opmerkingen. Deze zullen door het bestuur besproken worden en schriftelijk worden 

beantwoord. 


