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Verzonden aan: 
- alle leden van COVS Eindhoven e.o. 
- bestuur COVS Nederland 
- genodigden 
 
Datum: 20 februari 2020 
Betreft: Uitnodiging 92ste Algemene Jaarvergadering COVS Eindhoven e.o. 
 
Geachte mevrouw/mijnheer, 

Hierbij nodig ik u, namens het bestuur, uit voor de 92ste Algemene 
Jaarvergadering van de COVS Eindhoven e.o. Deze vergadering wordt 
in ons clubhuis De Stip, Bram Venemanlaan 5, 5644 RL Eindhoven, 
gehouden op: 

maandag 16 maart 2020, aanvang 20.00 uur. 

Voor een goede voorbereiding en een ordelijk verloop van de 
vergadering vindt u in dit schrijven de agenda, de notulen van de 
jaarvergadering van 18 maart 2019 en de jaarverslagen over het jaar 
2019 van de diverse commissies.  
Elk stemgerechtigd lid heeft het recht voorstellen aan de agenda toe te 
voegen, mits deze voorstellen vóór 6 maart 2019 schriftelijk bij de 
secretaris zijn ingediend en door minstens 5 stemgerechtigde leden zijn 
ondertekend met hun naam in blokletters en hun handtekening (zie 
artikel 18 van de huidige Statuten van de vereniging). Een exemplaar 
van deze Statuten van de vereniging kunt u verkrijgen bij het 
secretariaat en zijn tevens te vinden op onze website. 
Wij hopen u op 16 maart a.s. te mogen begroeten. Vanaf 19.15 uur 
liggen de financiële stukken behorende bij agendapunt 9 ter bestudering 
voor u klaar. Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit 
door te geven aan het secretariaat van onze vereniging. 

Met vriendelijke groet, 

Namens bestuur COVS Eindhoven e.o., 

Pieter Elbersen, Secretaris. 

Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters Groep 
Eindhoven e.o. 
Secretaris J.P.P. Elbersen 
Hazelaar 55 
5664 VG Geldrop 
T: 06 - 28466602 
E: info@covseindhoven.nl 
W: www.covseindhoven.nl 
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Met het lidmaatschap van de COVS Eindhoven ben 
je een echte teamspeler !      
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AGENDA VAN DE 92ste ALGEMENE JAARVERGADERING 
D.D. 16 MAART 2020 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Goedkeuring notulen 91ste jaarvergadering van 18 maart 
2019 

4. Mededelingen van het bestuur 

5. Beleid en doelstellingen: 

 Onderzoeken samenwerking met COVS Valkenswaard 

6. Jaarverslag 2019 van de secretaris 

7. Jaarverslag 2019 van de penningmeester 

8. Verslag van de kascommissie 2019 

9. Vaststelling van de balans, winst- en verliesrekening 2019 en 
begroting 2020 

10. Vaststelling contributie 2021  

11. Benoeming van de nieuwe kascommissie en twee reserves 

12. Verslag over 2019 van de commissies: 

• Redactie- en websitecommissie 
• Training- en sportcommissie 
• Ontspanningscommissie 
• Spelregelcommissie 
• Begeleidingscommissie 
• Commerciële commissie 
• Commissie molestatie en tuchtzaken 

 
13. Uitreiking COVS-onderscheidingen  

Pauze 

14. Bestuursverkiezing. Volgens Artikel 8, lid 6 van de Statuten: 
Het bestuur en/of tenminste vijftien leden kunnen voor leden 
van het bestuur schriftelijk kandidaten stellen. De 
kandidaatstelling geschiedt tot uiterlijk veertien werkdagen 
vóór de datum van de vergadering van de algemene 
vergadering. De voorzitter, secretaris en penningmeester 
worden in functie benoemd. De leden van het bestuur 
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verdelen onderling de overige functies. De leden van het 
bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaren. 

Volgens het rooster van aftreden zijn statutair aftredend: 
Pieter Elbersen en Lennart Geertsen. Pieter Elbersen stelt 
zich beschikbaar voor een nieuwe termijn als secretaris en 
Lennart Geertsen voor een nieuwe termijn als bestuurslid. 

15. Woord aan de genodigden  

16. Rondvraag 

17. Sluiting. 

 
Bestuur tijdens de jaarvergadering 2019, met oud voorzitter Johan Suurd en 
nieuwe bestuursleden Bas van Rijen en André Werrelmann  
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3. NOTULEN 91ste ALGEMENE JAARVERGADERING D.D. 18 maart 2019 
1. Opening van de 91e jaarvergadering van COVS Eindhoven e.o. door 
Johan Suurd (voorzitter), met een welkom aan alle aanwezigen en in het 
bijzonder aan: 

Onze erevoorzitter: Christ van de Donk en ereleden Wil van den Boorn, 
en Anton Bogers. 

Onze Leden van Verdienste: Tom Aarts en Nico Rensen  

COVS Nederland lid van verdienste: Christ van de Donk en Jan 
Fleerakkers 

Onze zusterverenigingen: COVS Valkenswaard: Daniel Jansen en 
COVS Helmond Hans van de Heuvel. 

Namens VCN: Arthur Smits, bestuurslid Zuid. 

Een bijzonder woord van welkom aan de speciaal genodigden en hun 
echtgenoten of partners. 

Van de volgende leden is bericht van verhindering ontvangen:  

Ad Bierens, Ad Verhoeks, Wil van der Velden (lid van verdienste), Eric 
Oosterom, Tim Heuvelmans, Johan van Vijfeijken, Antoon van Gestel, 
Frank van de Nieuwenhof, Peter Waasdorp, Theo Bisschops, Peter 
Wijnen, Toon Tempels en Frans Booy Lieuwes. Ook Paul Mulder heeft 
zich kort voor de vergadering afgemeld. 

Er wordt een moment van stilte gehouden voor hen die ons ontvallen 
zijn, in het afgelopen jaar geen leden van COVS Eindhoven. Maar ook 
staan we stil bij de gebeurtenissen in Utrecht vandaag waar 3 (later 4) 
mensen zijn overleden. 

 

2. Ingekomen stukken 

Als ingekomen stukken hebben we ontvangen de verklaringen van de 
kascommissie d.d. 12-03-2019 en van de accountant ANB d.d. 13-03-2019 
welke zullen worden behandeld bij agendapunt 8. 
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3. Goedkeuring notulen 90ste algemene jaarvergadering d.d. 19 maart 
2018 

De vergadering heeft verder geen bijzondere aan- of opmerkingen zodat het 
verslag is goedgekeurd met dank aan secretaris Pieter Elbersen voor zijn 
verslaglegging van de 90ste jaarvergadering.  

4. Mededelingen van het bestuur 

Johan blikt terug op het afgelopen jubileumjaar en de georganiseerde 
activiteiten. Ook kijkt hij vooruit naar het jaar 2019, en noemt de afsluiting 
van het seizoen op zaterdag 15 juni, paasbingo op 12 april en de Pubquiz op 
10mei! 

In het afgelopen jaar heeft het bestuur geen leden geroyeerd. 

Er vindt regelmatig overleg plaats met de KNVB, mocht je zaken hebben, 
geef dit aan. Incidenten moeten worden gemeld, alleen dan kan er iets mee 
worden gedaan. 

Voor je allerlei zaken naar buiten in de pers neer legt overleg eerst met het 
bestuur van de Eindhoven waar je zoal tegen aanloopt. Kort geleden heeft 
een lid hierover zijn ongenoegen geuit over zaken bij de KNVB, wel of niet 
terecht, daar gaat het niet om. Vervolgens gaat dit lid zijn eigen weg en gooit 
veel frustratie naar buiten. Prima, maar realiseer je dat wij contact hebben 
met KNVB en deze zaken op een goede manier kunnen bespreken. En laten 
we eerlijk zijn overal is wel iets, maar gezamenlijk komen we ver. 
KIJK EERST IN DE SPIEGEL VOOR JE NAAR BUITEN TREEDT! JE HEBT 
DE COVS ALS RAADGEVER/KLANKBORD. 

Johan vertelt over de Stip: Kinderopvang Wildwoozt nu sinds september 
2018 in de Stip. Samenwerking is prima en er is goed contact om het gebruik 
van de Stip voor beide partijen goed te laten verlopen. 

Wildwoozt is voor de Stip, samen met het hondenweekend in spetember, van 
levensbelang om de begroting rond te krijgen van de Stip. 

De club van 50 willen we in 2019 gaan benaderen ivm investeringen in de 
Stip: CV-ketel, nieuw Whiteboard etc. 
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Verder wordt er in gegaan op de rol van COVS Nederland en nieuwe 
activiteit: Arbitrage Congres benoemd. Dit congres zal in januari in Zuid 
plaats vinden, locatie is nog niet bekend! Ook de samenwerking met COVS 
Valkenswaard wordt benoemd. Valkenswaard heeft afgelopen week tijdens 
hun jaarvergadering benoemd dat ze na hun jubileum in 2020 verdergaande 
samenwerking met Eindhoven willen onderzoeken. In het komend jaar zullen 
we verschillende activiteiten samen blijven organiseren en/of bij elkaar 
welkom zijn bij activiteiten. 

5. Beleid en doelstellingen 

Voor 2019 willen we het beleid niet drastisch veranderen. Belangrijkste 
doelstelling voor 2019 is om een goede doelstelling te formuleren voor de 
komende jaren! 

6. Jaarverslag 2017 van de secretaris en 7. Jaarverslag 2017 van de 
penningmeester >> geen bijzonderheden of opmerkingen 

 

8. Verslag van de kascommissie 2018 

De kascommissie bestond dit jaar uit Hans Janssen en Hans Moonen. De 
kascontrole uitgevoerd op 12 maart door Hans en Hans.  

Hans Moonen leest voor: 

 “Ondergetekenden, leden van de kascommissie van de COVS Eindhoven 
hebben de financiële administratie over het jaar 2018 gecontroleerd en 
hebben daar geen onregelmatigheden aangetroffen. De administratie zag er 
goed verzorgd uit. 

De commissie verzoekt de leden van de algemene ledenvergadering aan de 
penningmeester en daarmee het voltallige bestuur decharge te verlenen voor 
het gevoerde beleid.” Hans Janssen en Hans Moonen 

Ik heb hier de verklaring d.d. 13 maart 2019 van de accountant ANB, waaruit 
blijkt dat de door de COVS gevoerde administratie over het jaar 2018 zowel 
van de vereniging als van de stichting is beoordeeld en dat er geen 
bijzonderheden zijn geconstateerd.  
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Voorzitter verzoekt de vergadering in te stemmen met het verlenen van 
decharge aan de penningmeester en aan het bestuur. Gaat de vergadering 
akkoord? De vergadering gaat akkoord. Hiermee wordt voldaan aan artikel 
14.5 van de huidige verenigingsstatuten. 

We bedanken de kascommissie voor de uitgevoerde kascontrole. 

9. Vaststelling van de balans, winst- en verliesrekening 2018 en de 
begroting 2019 

Uitgereikt zijn de stukken “Financieel overzicht 2018 en begroting 2019” en 
“Balans per 31 december 2018” van de COVS Eindhoven e.o. en stichting. 
Geen vragen uit de zaal, waarmee de begroting voor 2019 is goedgekeurd. 

Al met al is er nog wel voldoende reden voor de penningmeester om een 
rondje te geven! 

10. Vaststelling contributie 2019 

De contributie voor 2020 wordt niet verhoogd en blijft derhalve op € 55,- 

11. Benoeming nieuwe kascommissie voor controle 2018 

Hans Moonen heeft 2 jaar in de kascommissie gezeten. Jeroen Quinten was 
reserve, maar aangezien hij kandidaat-voorzitter is trekt hij zich terug als lid 
voor de kascommise. Merlijn Gerritsen meldt zich aan en zal met Hans 
Janssen de kascommissie vormen. Sjaak Verheijen fungeert als reserve. 
Hiermee wordt voldaan aan artikel 12.7 van de statuten.  

12.  

Verslagen 2018 van de redactie- en websitecommissie,  
training- en sportcommissie, ontspanningscommissie, 
spelregelcommissie, begeleidingscommissie, Commerciële commissie 
en commissie molestatie en tuchtzaken >>geen vragen of opmerkingen 
uit de zaal. 
 

PAUZE 
13. Uitreiking COVS-onderscheidingen 

Paul Mulder (60 jaar lid) heeft zich helaas afgemeld en zal op een later 
moment worden gehuldigd. 
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Wel wordt de vergadering gevraagd om in te stemmen met de benoeming 
van Henk van Bekkum tot erelid van COVS Eindhoven! Inmiddels al 27 jaar 
bestuuurslid, waarvan 14 jaar penningmeester. Deze benoeming betekent 
niet dat je moet stoppen, integendeel! 

De vergadering stemt met luid applaus in en tot Henk’s grote verassing is zijn 
vrouw Marion ook aanwezig!  

 

       

 

 

 

 

 

 

 
Henk van Bekkum benoemt tot erelid 

20. Bestuursverkiezing 

Het bestuur telt nu nog 5 leden. Statutair moet dat eigenlijk 7 bestuursleden 
zijn. Dit jaar is het gelukt om een geschikt 6e en 7e bestuurslid te vinden.. 
Een aantal dat recht doet aan de verenigingsstatuten maar ook nodig is 
gezien de vele werkzaamheden die nodig zijn om zowel de vereniging als de 
stichting goed te laten functioneren. 

Volgens het rooster van aftreden is statutair aftredend: Henk van Bekkum. 
Henk van Bekkum stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn als 
penningmeester. 
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Johan Suurd treedt af als voorzitter en stelt zich niet beschikbaar voor een 
nieuwe termijn. Het bestuur draagt Jeroen Quinten voor als nieuwe 
voorzitter.  

 
Voorzitter Johan Suurd draagt zijn functie over aan Jeroen Quinten 

Verder draagt het bestuur Bas van Rijen en André Werrelmann voor als 
bestuurslid.  

Alle benoemingen worden door de vergadering met instemming begroet, 
waarna de nieuwe bestuursleden plaatsnemen bij het bestuur. 

 

21. Woord aan de genodigden 

Arthur Smits: Henk gefeliciteerd, bestuursleden ook en veel succes. 
Incidenten blijven vervelend, maar gelukkig hier weinig mee te maken. 

Arbitragecongres in Zuid 1 in januari 2020. En op 20 maart rondje langs 
de velden in Breda, met alle verenigingen van Zuid 1. 
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22. Rondvraag 

Tom Aarts: Proficiat aan bestuur en Henk. Is een nieuwe ketel wel 
verstandig? Henk: “ja, want nog lang niet van het gas af” 

KNVB doet niets, luisteren niet naar de COVS. 

Martin Swinkels: Aanstellingen beker jeugd in september al aantal jaren niet 
gedaan. Antw: Is bij overleg besproken, aanstellingen gaan veranderen. 
Maar in september is een keuze van de KNVB, ongenoegen is overgebracht. 

Zaken mbt Genneperparken/RPC: antw: via Hans Janssen kennis van 
genomen en belangrijke artikelen zijn ook op de website te vinden. 

Nico Rensen:  

1. waarom spelregelwedstrijd Arbitraal niet meer? Antw Lennart: begin van 
seizoen nog 8 deelnemers, maar uiteindelijk maar 3-4 personen.  

2. Notulen JAV eerder publiceren: antw: zullen we bespreken in bestuur, 
voor de zomer moet mogelijk zijn! 

3. Buitenverlichting de Stip moet worden vervangen. Antw Henk: dien maar 
een begroting in, dan kan dit worden gerealiseerd. 
 

Henk van Bekkum: Stichting/De Stip: feest in de Stip kan altijd. Bedankt 
voor de benoeming als erelid! 

Johan Suurd: ik ga met weemoed weg, zal het gaan missen, maar je moet 
keuzes maken. Jeroen succes met deze mooie club, we blijven in overleg! 

Mooie zaken gerealiseerd: Technisch Weekend, Seniorencommissie en de 
seizoensopening bijvoorbeeld.  

Jeroen Quinten: Nu 12 jaar lid, vorige periode als voorzitter veel van 
geleerd. Johan bedankt voor de inzet, altijd met 250%. Ondanks de reistijd 
was je er vaak bij, het technisch weekend is een groot succes. 

Vervolgens sluit de voorzitter Jeroen/Johan de 91ste algemene 
ledenvergadering om 21.47uur en wenst iedereen wel thuis.  

Pieter Elbersen 

Secretaris 
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6. JAARVERSLAG 2019 VAN DE SECRETARIS 

6.1. Leden 
Het jaar 2019 zijn we gestart met 92 leden. Gedurende het jaar hebben 5 
leden hun lidmaatschap opgezegd per einde van het jaar en hebben we 4 
nieuwe leden kunnen inschrijven. 
In 2019 is het samenwerkingsverband gecontinueerd met UNA. Bij deze 
verenigingen zijn er elk jaar veel wisselingen waardoor velen gedurende het 
jaar niet meer actief meer zijn als jeugdscheidsrechters. In totaal zijn 13 
actieve jeugdscheidsrechters lid van onze vereniging. Al met al komen we 
per 31 december uit op het aantal van 90 leden. 
 
6.2. Bestuur 
Het bestuur werd in 2019 na de jaarvergadering gevormd door: Jeroen 
Quinten (voorzitter), Pieter Elbersen (secretaris),  Henk van Bekkum 
(penningmeester), Alexander van den Boomen, Lennart Geertsen, Bas van 
Rijen en André Werrelmann. In 2019 werden negen bestuursvergaderingen 
gehouden (14-1, 11-2, 26-2, 8-4, 20-5, 3-7, 28-8, 9-10 en 13-11). Naast het 
“vergaderwerk” is het bestuur in 2019 ook actief geweest op het sociale vlak. 
Ook bij het zaalvoetbaltoernooi Zuid 1 van de COVS was het bestuur present 
en werd ons eigen team aangemoedigd in Tilburg. 

6.4. Automatisering. 
Vanaf 1 januari 2003 bezit de vereniging een eigen website en eigen 
domeinnaam: www.covseindhoven.nl. De site is onderverdeeld in 7 
hoofdrubrieken zoals Webshop, De Stip en Documenten. Op de homepagina 
staan de nieuwsberichten.  

Vanaf oktober 2009 wordt het clubblad Arbitraal digitaal aangeboden via een 
downloadbaar pdf-bestand. Dit bestand is te vinden rechts op de 
openingspagina van de website. Hier is ook een link te vinden naar de KNVB 
OfficialPortaal (OP) ten behoeve van het opvragen van 
wedstrijdprogramma’s, NAW-gegevens van verenigingen en officials en het 
verwerken van rapportages.  

De vereniging is ook actief op Facebook en Twitter.  

http://www.covseindhoven.nl/
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6.5. Accommodatie 
Elke dinsdagavond is De Stip geopend voor de eigen leden en overige 
belangstellenden. We merken dat de bezetting lastig is om in te vullen.  
Het weekend van het Nederlandse Kampioenschap voor politiehonden in 
september is een druk weekend. En dan is de omzet prima en we danken de 
vrijwilligers voor hun inzet. Dankzij dit weekend doen we goede zaken voor 
onze vereniging. Daarnaast wordt onze accommodatie aan derden ter 
beschikking gesteld voor het houden van (KNVB)-cursussen en 
vergaderingen. Sinds Augustus 2018 is kinderopvang Wildwoozt gevestigd in 
de Stip. Maandag t/m vrijdag vindt er naschoolse opvang plaats van kinderen 
die op de basisschool zitten. Dit is voor beide partijen wennen, maar wordt 
ook als positief ervaren! 
Vanaf de zomer 2013 is het beheer overgenomen door het stichtingsbestuur 
en worden bardiensten afwisselend gedraaid door leden van de vereniging 
die daarvoor een instructie hebben ontvangen. 
Gezien de leeftijd van De Stip (ruim 35 jaar) is zes jaar geleden besloten een 
onderhoudsgroep in het leven te roepen. In 2018 is het schilderwerk 
vernieuwd en in 2019 is de CV-ketel vervangen. 
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7.  JAARVERSLAG 2019 VAN DE PENNINGMEESTER 

 
Na het succesvolle jubileumjaar van 2018 hebben we de draad weer 
opgepikt en hebben er een ‘normaal’(!) jaar van gemaakt. 
De gebruikelijk activiteiten als de trainingsavonden, de 2 bingoavonden, 
spelregelavonden en de pub-quiz. Deze laatste was zeker succesvol 
met ca.40 deelnemers.  
 
Als we naar de financiën van 2019 kijken was het wat de inkomsten 
betreft een redelijk jaar. We hebben wat meer advertentie-inkomsten 
kunnen creëren en een lichte stijging van de commerciële activiteiten als 
we dit vergelijken met de begroting. 
Doordat de Nederlandse loterij vanaf 2020 gestopt is met het sponsoren 
van de diverse sportclubs heeft er eind 2019 een afrekening 
plaatsgevonden waarbij een eenmalig bedrag van ruim Euro 2.700,- is 
gestort, echter ik heb dit als balanspost opgenomen zodat we 2020 
positief kunnen starten. 
 
Kijken we naar de onkosten dan zijn deze ca. 12% hoger dan we 
begroot hebben. Dit heeft grotendeels te maken met 2 uitzonderlijke 
posten nl. een claim van het ANP daar we een foto hebben gepubliceerd 
waar auteursright op zat en doordat we extra kosten hebben moeten 
maken vanwege de opheffing van COVS District Zuid 1. 
Tevens zijn de bankkosten niet hoog genoeg begroot. Deze posten 
zorgen voor meer dan 6% overschrijding van de kosten vergeleken met 
de begroting. 
 
Al met al komen we voor 2019 tot een negatief resultaat van Euro 
1.036,89 wat we ten laste brengen van ons positief eigen vermogen. 
 
Voor 2020 maak ik me zorgen omtrent de inkomsten ondanks dat we 
kunnen starten met een extra opbrengst van de Nederlandse loterijen. 
Echter dit was eenmalig en vanaf 2021 komt deze te vervallen zodat dit 
een behoorlijk gat in de exploitatie met zich meebrengt. 
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Wellicht kunnen we met z’n allen veel inspanningen verrichten, met de 
commerciële commissie als koploper, om nieuwe geldbronnen aan te 
boren zodat we de begroting op peil kunnen houden.  
Dus een oproep aan iedereen! Als iemand goede ideeën hierover 
spreek dan de leden van de commerciële commissie hierop aan, Jeroen, 
André of ondergetekende. 
Uiteraard kan dit ook via één van de andere bestuursleden. 
 
Laat onze club niet in zijn hempie staan! 
 
Henk van Bekkum 
 
Penningmeester 
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12.  JAARVERSLAG 2019 VAN DE REDACTIECOMMISSIE 
 

Arbitraal en site voorzien al jaren in een behoefte 
Papier of digitaal? Hoe lang wordt deze discussie in de media al niet 
gevoerd? Wij van de Redactie Commissie doen niet moeilijk. Wij hopen 
op beide manieren de interesse te (blijven) wekken bij de leden van 
Scheidsrechtersvereniging COVS Eindhoven e.o. en hen aan ons te 
binden.  
Laten we eens met de site beginnen. Die is bij Anton Bogers in goede 
handen. Als er wat te melden valt, zorgt hij ervoor dat de informatie zo 
snel en zo zorgvuldig mogelijk wordt gepubliceerd. Dat varieert van het 
actueel houden van de agenda, het plaatsen van bonds- en 
verenigingsdocumenten (om ze bijvoorbeeld te downloaden) tot het 
verwijzen naar andere sites die voor ons arbiters interessant kunnen 
zijn. Maar vooral is het belangrijk om verslagen te plaatsen van de 
activiteiten die door onze club worden georganiseerd. Of van die 
evenementen waaraan leden van ons hebben meegedaan, denk aan 
kampioenschappen of andere toernooien. Helaas voelt slechts een 
enkeling zich geroepen om teksten aan te leveren. En dat is jammer, 
want onze site voorziet wel degelijk in een behoefte.  
Het afgelopen jaar werd die bijna 8.500 maal bezocht. Van al die 
mensen die een blik hebben geworpen op onze site valt iets minder dan 
de helft onder zogeheten unieke bezoekers. Bijna tweeduizend 
geïnteresseerden voelen zich zodanig thuis dat ze vaker terugkomen. 
En dat zien we graag. Waar klikken onze ‘fans’ vooral op?  
Op …Arbitraal, dat al bijna 45 jaar lang over het wel en wee van onze 
club bericht. Vooral nummer 10 trok de aandacht. Omdat ‘men’ in de 
kerstperiode meer tijd heeft om ons blad door te nemen? 
Wat ook de reden is, minstens tien keer per jaar heeft ons blad een 
magnetische werking op internet minnende scheidsrechters. Nog wel, 
want met ingang van dit jaar wordt de frequentie van het blad – om 
financiële en inhoudelijke redenen – teruggebracht naar acht nummers. 
Maar mede door de adverteerders zullen ook in 2020 de vaste 
rubrieken, mede door de adverteerders, niet ontbreken. En dat waren, 
zoals de trouwe lezers weten, de verslagen van de wedstrijden waar Jos 
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Halmans ooit eens was, de bespiegelingen van Jur Wijsman, de rubriek 
van Jos waarin voormalige scheidsrechters worden belicht, de immer 
prikkelende mol,  
 
 
 
 
 
 
de voetbalboekenrecensies en uiteraard het ‘voorzitterspraatje’ van 
Jeroen Quinten. 
 
Waarvoor dank, ook namens de andere leden van de Redactie 
Commissie,  
 
Hans Janssen, hoofdredacteur Arbitraal 
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12. JAARVERSLAG 2019 VAN DE TRAINING- EN SPORTCOMMISSIE 
 
Districtstoernooi zaalvoetbal 5 januari 2019 

Zaterdag 5 januari was het weer zover, het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi 
van district zuid 1. Dit jaar mocht er in Reusel gestreden worden om 
deze prestigieuze titel.  
De eerste 3 wedstrijden werden ruim verloren en als laatste stond de 
derby tegen Valkenswaard op het programma. Eindhoven stond heel 
lang met 1-0 voor. Lennart scoorde een wereldgoal. Maar helaas toch 
met 2-1 verloren. 
 
Maar het hoogtepunt kwam tijdens de prijsuitreiking toen Eindhoven 
werd benoemd als sportiefste ploeg van het toernooi, de prijs die in onze 
ogen het meeste waard is op zo’n dag!  
Tot slot willen we Valkenswaard bedanken voor de goede organisatie en 
Zeeuws-Vlaanderen feliciteren met de knappe toernooizege! 
 
Technisch weekend 11 t/m 13 jan 2019 

Op 11, 12 en 13 januari werd ons jaarlijkse technisch weekend 
gehouden. 

Op vrijdag rond 18.30 melden de 17 deelnemers zich voor het weekend, 
ditmaal was het avondprogramma de pubquiz onder leiding van Joris en 
Luuk.  

 
Op zaterdag stonden 2 
trainingen gepland en dit keer 
begeleid door Johan.  
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’s Avonds stond 
samenwerking arbitrage op 
de agenda deze werd geleid 
door de gast Jermain Lapar, 
vaste assistent betaald 
voetbal, wat leuke en soms 
emotionele discussies los 
maakte.  
 
 
 
 
 

 
Op zondag de laatste training en de evaluatie van de zaterdag sessie, 
helaas hebben we de wandeltocht overgeslagen vanwege het weer. Na 
het eten een evaluatie van het weekend en ging iedereen weer 
huiswaarts. 
 

Training 

Het afgelopen seizoen was wederom een succesvol trainingsjaar met 
gemiddeld 17 deelnemers wat weer een minder was dan vorig jaar. In 
totaal waren er 36 verschillende deelnemers die 1 of meerdere 
trainingen hebben gevolgd. 

Hans uiteraard weer hartelijk dank voor de uitstekende trainingsstof. 

 

Technische avond 20 augustus 2019 

Alweer voor de vijfde keer werd er een seizoensopening georganiseerd. 
De avond begon traditie getrouw met een training waarna er onder 
leiding van Nick Ooms de laatste wijzigingen van de spelregels werden 
doorgenomen. De 15 geïnteresseerden kunnen zo weer met de 
opgedane kennis het nieuwe seizoen starten. 

 
Namens de Trainings- en Sportcommissie, 
Alex van den Boomen  (BA) 
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12. JAARVERSLAG 2019 VAN DE ONTSPANNINGSCOMMISSIE 
 
Veel activiteiten vallen onder de ontspanningscommissie, deze 
activiteiten worden door verschillende personen vanuit onze COVS 
georganiseerd. 

In januari was weer de traditionele boerenkool avond na de training en 
deze werd weer door zo’n 20 mensen bezocht. Met natuurlijk de 
boerenkool uit Ad zijn tuin. 

Op 10 mei was er weer een geweldige pubquiz,  waar maar liefst 40 
deelnemers op af waren gekomen. Lennart en Pieter bedankt. 

Verder natuurlijk de traditionele paas- en kerstbingo, die wederom goed 
verzorgd waren door Renate Quinten. 

De senioren commissie 
organiseerde uitsapjes 
naar Het Valkerij en 
sigarenmakerij museum, 
museum de Bevrijdende 
vleugels, de Domaine Les 
Damianes, en het Daf 
museum. Jan, Ad en Anton 
bedankt voor de 
organisatie. 

 
In de wijnkelder van Domaine les Damianes 

 

En in november was er weer de jaarlijkse bowlingavond. 

Dus al met al een geslaagd jaar met veel gevarieerde activiteiten. 

 

Namens de O&O commissie Alex van den Boomen 
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12. JAARVERSLAG 2019 VAN DE SPELREGELCOMMISSIE 
 

De samenstelling van de spelregelcommissie in het afgelopen jaar was als 
volgt: Lennart Geertsen, Nick Ooms en ondergetekende, Pieter Elbersen als 
afgevaardigde namens het bestuur. 
In 2019 is de spelregelcommissie niet heel actief geweest. Wel hebben we in 
februari een wedstrijd voor eigen leden gehouden, maar in het najaar is dit 
niet meer gelukt. 
Doordat de finale van Zuid 1 op dezelfde avond als de pubquiz werd 
gehouden hebben we daar in 2019 niet aan meegedaan. Voor 2020 is deze 
gepland in de Stip op vrijdag 3 april.  
 
Namens de spelregelcommissie, 
Pieter Elbersen (BA) 
 

12.  JAARVERSLAG 2019 VAN DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE + 
MOLESTATIE EN TUCHTRECHTZAKEN 

 
De begeleidingscommissie bestond het afgelopen jaar uit Anton Bogers, 
Peter Houdijk en Jeroen Quinten (bestuursafgevaardigde). 

In 2019 is er weinig gebeurd in de begeleidingscommissie. 

De begeleidingscommissie van de COVS Eindhoven stelt zich als doel 
leden, die daar behoefte aan hebben, een steuntje in de rug te geven. 
Ervaar je problemen van welke aard dan ook, of wil jij je ontwikkelen bij 
het leiden van je wedstrijden, dan kun je aankloppen bij deze 
commissie. Dit geldt voor nieuwe, jonge leden maar ook voor leden 
die wat langer fluiten en op enig moment problemen ondervinden of in 
hun ontwikkeling niet meer verder komen. Schroom niet om bij de 
begeleidingscommissie aan te kloppen. We zullen je situatie bespreken 
en een plan uitzetten om je hobby weer een extra impuls te geven. 

Tuchtrechtzaken. 
Afgelopen jaar hebben we in onze vereniging hier niet mee te maken 
gehad. Daar mogen we blij om zijn. Want iedere tuchtzaak is vervelend. 

Jeroen Quinten 
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12. JAARVERSLAG 2019 VAN DE COMMERCIELE COMMISSIE  
 

Januari 2020 is naar alle leden een mail gestuurd voor de club van 50. 
Ook oud leden, begunstigers, adverteerders en verenigingen kunnen lid 
worden van deze club van 50. 

Door sponsoring van Simac (mede mogelijk gemaakt door bemiddeling 
van Hans Moonen) hebben wij nu de beschikking over een mooi scherm 
en whiteboard. Deze kunnen gebruikt worden tijdens activiteiten in de 
Stip. 

Via onze website kunnen er nog steeds artikelen besteld worden in de 
webshop. Ook hebben we sinds kort een voorraad vaantjes “pupil van 
de week” ter beschikking. 

De vereniging heeft ook weer TOTO-LOTTO gelden ontvangen. Dit gaat 
echter stoppen. Wel is het zo dat Nederlandse Loterij nog een 
eindbonus gaat uitkeren (zie ook het verslag van de penningmeester). 

Het hondenweekend was minder succesvol dan afgelopen jaren. De 
voorraad bier welke over was is doorverkocht aan een 
carnavalsvereniging, waardoor het uiteindelijke resultaat zeker positief te 
noemen was! 

De RABO clubactie is ook dit jaar weer succesvol geweest voor onze 
vereniging. Onze penningmeester Henk Van Bekkum mocht weer een 
mooi bedrag in ontvangst nemen. Iedereen die heeft gestemd op onze 
vereniging bedankt daarvoor! 

Ook namens onze commissie dank aan onze trouwe adverteerders in 
Arbitraal en op onze website. 

Namens de Commerciële commissie, André Werrelmann (BA) 
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Beleidsverklaring 
(28 augustus 2008, aangepast 2018) 
 
De in 1928 opgerichte Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (COVS) 
Eindhoven e.o. is een vereniging waarvan de leden een leidinggevende of 
coördinerende functie vervullen binnen de voetbalsport. In de regio Eindhoven 
vertegenwoordigt zij de COVS Nederland. De COVS Eindhoven e.o. stelt zich algemeen 
ten doel om de positie van de arbitrage in de voetbalsport en van de scheidsrechter in 
het bijzonder te verbeteren. Daarnaast wil zij een gezonde vereniging zijn en de sociale 
contacten bevorderen tussen allen die actief en passief betrokken zijn bij de 
voetbalsport, in het bijzonder scheidsrechters, rapporteurs en praktijkbegeleiders. 

          De COVS Eindhoven e.o. wil dit doel bereiken door:   

♦   Voor haar leden diverse activiteiten te organiseren zoals: 
- spelregelmeetings en –wedstrijden ter verbreding van de spelregelkennis; 
- (conditie)trainingen en conditietesten; 
- ontspanningsactiviteiten ter versterking van de sociale contacten (zoals kaarten, 

kienen, bowlen, jaarlijkse feestavond); 
- lezingen. 
  

♦     Actief naar wegen te zoeken om het ledenaantal te laten groeien rekening houdend 
met initiatieven van de COVS Nederland en de KNVB. 
  

♦    Actieve (verenigings)scheidsrechters een adequate begeleiding aan te bieden en 
voetbalverenigingen hierin te ondersteunen. 
  

♦    Het up-to-date houden van haar website www.covseindhoven.nl en het periodiek 
verspreiden van een clubblad onder haar leden en alle voetbalverenigingen in de 
regio. Dit bevordert de communicatie, vergroot de naamsbekendheid en maakt 
betrokkenen bekend met het beleid en doelstellingen van de vereniging. 
  

♦    Haar leden én derden optimaal gebruik te laten maken van het eigen 
verenigingsgebouw De Stip en de aanwezige trainings- en opleidingsfaciliteiten. 
  

♦    Het imago van de scheidsrechter positief uit te dragen. 
  

♦   Open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en frisse ideeën. 
 
♦  Het intensiveren van verdere samenwerking met zustervereniging 

Valkenswaard, ook bij het organiseren van activiteiten, ook door het 
verdwijnen van de districten  

  
Deze activiteiten vragen om een goede interne organisatie, een gerichte en enthousiaste 
aanpak en vooral de medewerking van alle leden van de vereniging. Om verbeteringen 
door te voeren of bepaalde knelpunten op te lossen zullen periodiek door het bestuur 
concrete doelstellingen worden geformuleerd. Aan (bestuurs)leden zal worden gevraagd 
om in overleg en passend binnen de financiële mogelijkheden deze doelstellingen te 
realiseren.  

Kortom:  Met het lidmaatschap van de COVS Eindhoven ben je een echte teamspeler !     

          Bestuur COVS Eindhoven e.o. 

 

http://www.covseindhoven.nl/
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Plattegrond De Genneper Parken – De Stip 
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