NOTULEN 93ste ALGEMENE JAARVERGADERING D.D. 20-09-2021
1. Opening van de 93e jaarvergadering van COVS Eindhoven e.o.
door Jeroen Quinten (voorzitter), met een welkom aan alle
aanwezigen in de zaal en online via de livestream.
Daniel Jansen en Luuk Hendrix zijn ook aanwezig namens COVS Valkenswaard.
Er wordt een moment van stilte gehouden voor hen die ons ontvallen zijn en speciaal voor Ad
Verhoeks (april 2020) en Tom Aarts (augustus 2021).
Na een korte terugblik op de bijzondere 1.5 jaar waarin door Corona veel dingen niet door zijn
gegaan en we zoveel als mogelijk getraind hebben, wordt de hoop uitgesproken dat de verdere
versoepelingen zullen blijven, zodat alles weer “normaal” wordt.
Quote voorzitter: Voor we aan de agenda beginnen, wil ik allereerst aangeven van agendapunt 11 per
abuis in de nummering van de agenda is overgeslagen. Er is geen agendapunt vervallen. Dan open ik
hierbij de 93e jaarvergadering van COVS Eindhoven.

Van de volgende leden is bericht van verhindering ontvangen (niet genoemd door de voorzitter,
maar voor de volledigheid hier vermeld): Hans Moonen, Nico Rensen, Frank van de Nieuwenhof,
Merlijn Gerritsen, Eric Warners en Peter Wijnen.

2. Ingekomen stukken
Als ingekomen stukken hebben we ontvangen de verklaringen van de kascommissie d.d. 16-09-2021
en deze zal worden behandeld bij punt 7.

3. Goedkeuring notulen 92ste algemene jaarvergadering d.d.
Het verslag van de 92e algemene jaarvergadering betreft het 5 pagina’s tellende stuk dat wij bij de
uitnodiging gevoegd hebben. Wij vragen uw goedkeuring voor het stuk wat wij u vorig jaar tijdens de
“jaarvergadering” hebben toegestuurd. Er zijn geen opmerkingen en daarmee wordt dit stuk
goedgekeurd.

4. Mededelingen van het bestuur
Jeroen gaat kort in op het afgelopen jaar en de trainingen die 2x per week werden georganiseerd. Dit
in de tijd dat de competitie stil lag. Verder aandacht voor het feit dat het altijd mogelijk is om op
woensdag te trainen in Bladel.
De Stip is al jaren een begrip. Bij de schriftelijke jaarvergadering van vorig jaar is er al een opmerking
over gemaakt. Het komende jaar willen we serieus gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met
betrekking tot De Stip. Een kosten-baten analyse en het aspect tijdsbesteding spelen daarin een
belangrijke rol. Uiteraard is ook de mening van de leden hierin belangrijk. De Stip is gebouwd door de
leden en ik besef me ter dege dat het voor sommige een emotionele aangelegenheid is. Wij zullen
deze afweging dan ook weloverwogen en onderbouwd maken.

5. Beleid en doelstellingen
We hebben binnen het bestuur gesproken over het formuleren van een nieuwe doelstelling. De
doelstelling die we geformuleerd hebben is een verdere samenwerking of fusie met COVS
Valkenswaard onderzoeken.
Enige tijd geleden hebben we al aangegeven dat er regelmatig informeel contact is tussen de
besturen van COVS Valkenswaard en COVS Eindhoven. 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. Inmiddels hebben er al enkele
verkennende gesprekken plaats gevonden en zal zo meteen een korte presentatie gegeven worden
over de stand van zaken en de te volgen route. Uiteraard kunnen en willen we dat niet doen zonder
overleg met de leden van beide verenigingen. Er zal dan ook een of meerdere speciale
ledenvergaderingen georganiseerd worden over dit onderwerp. Mocht er iemand zijn die ervaring
heeft met het samenvoegen van verenigingen of bedrijven, dan horen wij het graag. Het is voor ons
een onbekend terrein en we proberen overal aan te denken, maar we zijn ons er ook van bewust dat
er een aantal blinde vlekken zijn waar wij niet aan denken. Alle input is welkom.
Luuk Hendrix geeft namens de commissie die de samensmelting onderzoek een korte presentatie
over de stand van zaken.
Vragen namens de aanwezigen:

•
•
•
•
•

Trainingen in Bladel en Eindhoven: Ja, trainingen blijven op dagen en locaties zoals nu
Communicatie naar de leden erg belangrijk: inderdaad, leden zullen we via
clubbladen op de hoogte houden en indien nodig ook door extra mailingen.
Ron Ramaekers geeft aan tegen de fusie te zijn.
Is 1-1-2023 niet erg snel? Ambitieuze doelstelling, maar tijd zal het leren of dit lukt.
Samenwerking of fusie: Fusie is het idee

6. t/m 10 Financieel
Hier neemt Henk van Bekkum het woord en hij licht de volgende stukken toe. Deze worden ook
getoond op het scherm.

•
•

Jaarverslag penningmeester
o Dankzij coronasteun van de gemeente is er over het jaar 2020 toch een
positief resultaat genoteerd
Verslag kascommissie
o Geen afwijkingen geconstateerd door Hans Janssen en Kylian Walthuis (beide
online aanwezig) en Hans leest de verklaring voor:

“Ondergetekenden, leden van de kascommissie van de COVS Eindhoven hebben de financiële
administratie over het jaar 2020 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 Kylian Walthuis

•
•
•

Vaststelling Balans V&W rekening 2020 en begroting 2021
o Door de vergadering geen opmerkingen en deze worden vastgesteld
o De penningmeester geeft akkoord voor een rondje
Vaststelling contributie 2022
o Deze blijft gelijk voor 2022, € 55,-/jaar
Benoeming nieuwe kascommissie
o Kylian Walthuis en Nick Ooms nemen plaats in de kascommissie, Hans Janssen
zwaait af en wordt bedankt voor bewezen diensten.
Een reservelid is nog te benoemen.

12. Verslagen over 2020 van de commissies
De activiteiten van de diverse commissies zijn in 2020 zeer beperkt geweest. Alleen de redactie- en
websitecommissie en de trainings- en sportcommissie hebben activiteiten gehad. Alle overige
activiteiten zijn door corona niet door gegaan. Daarom hebben we voor dit jaar geen uitgebreid
jaarverslag gemaakt.

13. Uitreiking COVS-onderscheidingen
Door de thans nog geldende maatregelen en de beperkte aanwezigheid van onze leden op deze
vergadering hebben we besloten om het uitreiken van de onderscheidingen door te schuiven naar de
jaarvergadering die we voornemens zijn komend voorjaar te houden. (bij punt 15 zal blijken dat dit
niet helemaal zo is).

14. Bestuursverkiezing
Bij de opening is de afwezigheid van een aantal bestuursleden niet toegelicht. Lennart Geertsen is
afwezig ivm zijn diploma-uitreiking. Bas van Rijen is helaas ziek en Alex van den Boomen is op
vakantie (Bas en Alex hebben de vergadering (deels) online bijgewoond).
Er hebben zich geen leden gemeld die willen toetreden tot het bestuur. Van het bestaande bestuur
zijn volgens het rooster van aftreden statutair aftredend: Alex van den Boomen, Bas van Rijen en
Henk van Bekkum. Henk van Bekkum stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn als
penningmeester en Bas van Rijen en Alex van den Boomen stellen zich beschikbaar voor een nieuwe
termijn als bestuurslid.
Dit wordt door de vergadering bekrachtigt door middel van een instemmend applaus.

15. Woord aan de genodigden + uitreiking onderscheiding
Jan Fleerakkers gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap van COVS Eindhoven en tevens door de KNVB
(Stan Teuben en Yannick Gosens) in het zonnetje gezet met een oorkonde: Scheidsrechter van
Verdienste. Jan heeft zijn carrière als assistent scheidsrechter beëindigd na ruim 50 jaar.

16. Rondvraag
Ron Ramaekers: Kost de Stip geld, ook nu er een kinderdagverblijf in zit? Antw: afgelopen jaren
break-even dankzij kinderdagverblijf, omdat er geen inkomsten zijn geweest met het NK
politiehonden.

Anton Bogers: Doelstelling voor 2022 zou dan het verder onderzoeken van de fusie/samenwerking
met COVS Valkenswaard zijn. Antw: inderdaad, we zullen dit als bestuur nog formuleren.
Ron Ramaekers: ik ben tegen de fusie en zou om een stemming willen vragen. Antw: aan de
vergadering wordt gevraagd of er mensen tegen een verdere samenwerking/fusie met COVS
Valkenswaard zijn. Geen van de aanwezigen is tegen.
Anton Bogers: Mochten mensen zijn die mij op zondag naar wedstrijden in de omgeving zouden
kunnen rijden, dan graag contact met mij opnemen. Zelf mag ik geen auto rijden.

17. Sluiting
Ik dank iedereen voor de aanwezigheid bij de vergadering. Speciaal dank ik Daniël Janssen en Luuk
Hendrix voor hun aanwezigheid en de presentatie met betrekking tot de mogelijke fusie. Ik wil onze
erevoorzitter Christ van der Donk bedanken voor het maken van de foto’s en Jan Fleerakkers
nogmaals feliciteren met zijn onderscheiding.
Om 21.35uur sluit de voorzitter de vergadering
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