ALGEMENE LEDENVERGADERING
COVS WALCHEREN

MAANDAG 20 MAART 2017
Aanvang 19.30 uur
Clubhuis s.v. Walcheren
Olympiaweg 1, Vlissingen
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Ritthem, februari 2017

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Geachte leden,
Hiermee nodigt het bestuur van de scheidsrechtersvereniging “Walcheren” u uit tot het
bijwonen van de algemene ledenvergadering:
Datum
Aanvang
Locatie
Adres
Telefoonnr

: Maandag 20 maart 2017
: 19.30 uur
: Clubhuis s.v. Walcheren
: Olympiaweg 1, Vlissingen
: 0118-468113 / mobiele nr Joost Thoonen: 06-23810264

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen algemene ledenvergadering van 21 maart 2016
Jaarverslag secretaris 2016
Financieel verslag 2016
Verslag kascommissie
Begroting 2017
Vaststellen van de contributie (zie toelichting)
Bestuursbeleid
Bestuursverkiezing (zie toelichting)
Jubilea
----- PAUZE----Verkiezing kascommissie ( zie toelichting)
Uitreiking beker spelregel kampioen, puzzelprijs en overige
Genodigde(n) aan het woord
Rondvraag
Sluiting

Toelichting op de agenda:
Op- of aanmerkingen m.b.t. de te behandelen stukken dienen per e-mail te worden ingediend
en voor 13 maart 2017 in het bezit te zijn van de secretaris.
E-mailadres secretaris: arjan@covswalcheren.nl
8. Het bestuur stelt voor de contributie voor 2017 te handhaven op € 48,00 per jaar.
10. Harold van de Ketterij heeft te kennen gegeven tussentijds af te willen treden. Het
bestuur stelt als kandidaat voor Jaimy Pleijte om zijn functie over te nemen.
Willy Spaeter heeft te kennen gegeven tussentijds af te willen treden.
Arjan van de Reijt is aftredend en herkiesbaar
Het bestuur stelt voor om één jaar met vier bestuursleden verder te gaan. Momenteel
zijn we in gesprek met een mogelijk 5e bestuurslid.

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich voor 13 maart 2017 melden bij de
secretaris.
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12. Eerste lid Jan Stuut is aftredend. Tweede lid Rinus Struik wordt eerste lid. Reserve lid
Henk Rijsdijk wordt tweede lid. Het bestuur stelt voor om Wim Vermeulen te
benoemen als reserve lid. Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich voor aanvang
vergadering melden bij de secretaris.
Namens het bestuur,
Arjan van de Reijt, secretaris.

3

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Notulen van de algemene ledenvergadering van de scheidsrechtersvereniging “Walcheren”.
De vergadering heeft plaatsgevonden op maandag 21 maart 2016 in het clubgebouw van de
s.v. Walcheren te Vlissingen.
Op deze vergadering waren aanwezig: 26 leden.
Namens de COVS Zuid 1: dhr. W. Broekhoven
Namens scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid Beveland: dhr. E. Filius.
Namens scheidsrechtersvereniging Zeeuws Vlaanderen: dhr. P. Scherpenisse.
1. Opening:
Arjan van de Reijt heet allen hartelijk welkom op deze vergadering, in het bijzonder de ere
leden Cees Koeijvoets en Wim Vermeulen en Lid van verdienste Jan van de Velde. De
afgevaardigde van COVS Zuid 1, zusterverenigingen Noord- en Zuid Beveland en ZeeuwsVlaanderen.
Arjan hield de volgende openingstoespraak:
Voordat we gaan terug kijken naar het jaar 2015, wil ik de vergadering vragen om een
moment van stilte te houden voor iedereen die in hun familie- en of vriendenkring een
dierbare hebben verloren.
Binnen onze vereniging gaat het goed, we hebben diverse clubavonden kunnen organiseren
en deze werden goed bezocht. Ook dit jaar hebben wij een BBQ en een kerstavond kunnen
organiseren.
Het ledenaantal is in 2015 iets gezakt en we hebben nu 62 leden. In het afgelopen jaar
hebben onze leden Cees van den Bemt en Jan Kusse een onderscheiding of een speld
ontvangen.
Het besturen van een vereniging gaat niet vanzelf en het kost als bestuur veel energie om
het goed te doen maar vooral om het goed te houden. Een mooi voorbeeld hiervan is onze
spelregelwedstrijd.
Ik wil dan ook mijn medebestuursleden, Joost, Harold, Willy en ook onze stagiair Matthijs en
niet te vergeten Stephan bedanken voor jullie inzet, eerlijkheid en vriendschap. Door de
diverse omstandigheden was het een extra zwaar jaar.
Onze trainingsgroep traint wekelijks met veel inzet en passie. Met veel plezier en de nodige
uitdaging worden er wekelijks de diverse trainingsvormen afgewerkt. Ook een compliment en
woord van dank aan onze trainer(s) Ronnie Krocké en Wim Vermeulen. Zij zorgen er voor
dat we fit aan het seizoen beginnen en natuurlijk fit blijven. De aangepaste trainingsperiode
op de baan is naar oordeel van het bestuur een succes en wij willen dit dan ook blijven doen.
Ik ben dan ook blij de leden te kunnen mededelen dat na zeer korte onderhandelingen wij
Ronnie en Wim hebben kunnen vastleggen voor het nieuwe seizoen als trainers van onze
fantastische groep.
De landelijke COVS richt zijn peilen voorlopig op het aanpassen van de huidige rapportage
en op de nieuw te vormen arbitragepiramide. Ook treden zij steeds vaker op als
belangenbehartiger in de media. Dat laatste is een positieve ontwikkeling.
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Voor het districtsbestuur van COVS Zuid 1 lijkt het einde inzicht te komen. Is het niet dat
men geen opvolgers kan vinden voor aftredende bestuursleden, dan is het wel met de
hervorming van de landelijke COVS. Ik wil toch mijn waardering uitspreken voor alle
districtsbestuursleden en met name ons lid Wim Broekhoven, maar als we eerlijk zijn dan zie
ik te weinig toegevoegde waarde om het districtsbestuur intact te houden.
De contacten met de zusterverenigingen Noord- en Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen
zijn goed en wij hopen de samenwerking op dezelfde voet door te kunnen zetten.
En dan kom ik bijna aan het eind van mijn opening. Vandaag zal, als de leden er mee
akkoord gaan, de hamer overgaan naar Joost. Een moeilijke keuze die ik heb gemaakt en al
heb toegelicht in ons clubblad. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en het vertrouwen dat
ik heb mogen ontvangen in mijn jaren als voorzitter en wil jullie vragen dit ook aan Joost te
geven. Ik blijf mij natuurlijk met 100% inzetten voor de vereniging maar dan als secretaris.
Ik wens jullie een fijne vergadering toe.
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
Rinus van de Ketterij ligt momenteel in het ziekenhuis en is momenteel onder behandeling
d.m.v. chemotherapie.
Henk Rijsdijk heeft voor de vergadering een update gestuurd inzake zijn gezondheid en deze
wordt door Arjan van de Reijt voorgelezen.
Er is een verslag van de kascontrole commissie ontvangen.
Diverse leden hebben zich afgemeld (Arie Willeboordse, Rinus van de Ketterij, Henk Rijsdijk
en Piet Lampert).
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2015:
Onder punt 11 was er een typefout gemaakt. Daar had Cees van de Bemt ipv “Bempt”
moeten staan. Tevens stond voor zowel Cees van de Bemt als voor Bram van Wichen dat zij
een speld ontvingen van 15 jaar lidmaatschap. Dit moest 25 jaar zijn.
4. Jaarverslag secretaris 2015:
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
5. Financieel verslag 2015:
De penningmeester, Harold van de Ketterij, licht de financiële verslaglegging toe. Bij het
verstrekken van de stukken van de jaarvergadering is de financiële toelichting niet
toegevoegd aan het verslag. Via het digitale scherm worden de jaarcijfers getoond.
Vragen:
Cees Koeijvoets vraagt waarom er zo weinig kosten zijn gemaakt bij de jeugdspelregels:
Antwoord: tijdens het seizoen is besloten om de kilometervergoeding op Walcheren niet
meer uit te betalen omdat de subsidie op de jeugdspelregels in Zuid I is komen te vervallen.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie:
Arjan leest het van de kascontrole commissie ontvangen verslag voor.
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Deze commissie, bestaande uit Dennis Wiegmans en Jan Stuut, stelt de vergadering voor
om de penningmeester decharge te verlenen. Onder applaus wordt dit voorstel
geaccordeerd.
7. Begroting 2016:
De begroting wordt door de penningmeester toegelicht, ook deze cijfers worden via het
digitale scherm getoond. Er worden de volgende vragen gesteld:
Wim Vermeulen: kwam er nog geld terug van het VCN? Volgens de berichten komt er € 1.50
per lid terug. Antwoord: dit is nog niet vastgesteld maar houden we in de gaten!
Wim Vermeulen: wat gebeurd er met de afdracht naar Zuid I nu zij waarschijnlijk per 31-12
worden opgeheven? Antwoord: dat wordt tijdens de algemene ledenvergadering van het
VCN in juni vastgesteld.
De begroting wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
8. Vaststellen van de contributie:
Het voorstel van het bestuur om de contributie over 2016 op € 48,00 te handhaven is
akkoord.
9. Bestuursbeleid:
Voor het komende jaar zullen de volgende punten in het bestuursbeleid worden opgenomen:
- Organisatie trainingen – clubavonden en spelregelwedstrijd(en).
- Veel aandacht voor lief en leed.
- Spelregelloop/spel en thema avonden bij voetbalverenigingen.
- Werving van nieuwe leden door o.a. BOS cursus te bezoeken.
- Onderhouden van de website, Facebook en Twitter.
- Contacten onderhouden met de zusterverenigingen.
10. Bestuursverkiezing:
Harold van de Ketterij is aftredend en herkiesbaar voor een periode van drie jaar.
Stephan Wiegmans is tussentijds afgetreden. Het bestuur stelt als kandidaat voor Matthijs
Jobse om toe te treden tot het bestuur. Er zijn geen (tegen)kandidaten dus het bestuur stelt
voor om Harold van de Ketterij en Matthijs Jobse te (her)benoemen.
De vergadering gaat met de benoeming akkoord.
11. Jubilea:
Wim Vermeulen wordt door Arjan van de Reijt gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap. Wim
ontvangt een speld en een bos bloemen.

12. Verkiezing kascommissie:
Henk Rijsdijk wordt als reservelid gekozen. De kascommissie bestaat dit jaar verder uit Jan
Stuut als eerste lid en Rinus Struik als tweede lid.
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13. Uitreiking bekers spelregelkampioen:
Het bestuur heeft afgelopen jaar getracht een nieuwe weg in te slaan om met de
spelregelwedstrijd met beeldvragen te werken. Hieruit kwamen diverse opmerkingen en
meningsverschillen. Derhalve heeft het bestuur besloten dit jaar geen winnaar te kiezen.
Rinus Struik geeft aan dat het zonde zou zijn als met het nieuwe jaar geen beelden meer
worden behandeld. Het bestuur zal kijken naar een ander idee/mogelijkheid.
Cees Koeijvoets adviseert om met de wedstrijd schriftelijke vragen te houden zonder
beelden.
Arjan van de Reijt bedankt Nanda Spaeter voor het samenstellen van de leuke prijzen voor
het rad van avontuur. Willy Spaeter krijgt een bos bloemen welke hij kan overhandigen aan
zijn vrouw.
Arjan van de Reijt reikt een enveloppe met inhoud uit aan s.v Walcheren. Hij bedankt s.v.
Walcheren voor het gebruik van het clubhuis en voor de goede samenwerking.
14. Genodigde(n) aan het woord:

Wim Broekhoven namens COVS Zuid I:
• Feliciteert Matthijs met zijn benoeming tot bestuurslid en Harold met zijn
herbenoeming.
• Feliciteert Wim Vermeulen met zijn behaalde jubileum.
• De verzekeringen DAS (aangeboden door de COVS) en ARAG verschillen nogal van
elkaar. De COVS adviseert, indien nodig, gebruik te maken van DAS.
• Benadrukt dat er mochten er problemen ontstaan, in dit geval excessen, dat niet
alleen de KNVB maar ook de secretaris van zijn/haar scheidsrechtervereniging
geïnformeerd moet worden.
• Er is een voorstel om het districtsbestuur op te heffen per 31 december 2016
• Vraagt of er iemand interesse heeft in een bestuurlijke functie bij het VCN. Het
bestuur heeft namelijk ook een secretaris nodig.
• Afdracht zal naar verwachting worden verminderd vanuit het VCN / Zuid I
Erik Filius namens COVS Noord- en Zuid-Beveland:
• Feliciteert Matthijs met zijn benoeming tot bestuurslid en Harold met zijn
herbenoeming.
• Feliciteert Wim Vermeulen met zijn behaalde jubileum.
• Constateert dat onze vereniging veel afdraagt aan de kosten van de
trainingsaccommodatie.
Peter Scherpenisse namens COVS Zeeuws-Vlaanderen:
• Feliciteert Matthijs met zijn benoeming tot bestuurslid en Harold met zijn
herbenoeming.
• Feliciteert Wim Vermeulen met zijn behaalde jubileum.
• Benadrukt dat het belangrijk is om in contact te blijven met elkaar gezien de komende
ontwikkelingen.
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15. Rondvraag:
Cees Koeijvoets: Piet van Baalen is afgelopen maand, op 11 februari, 95 jaar geworden.
Cees is langs geweest en heeft namens de vereniging een flesje “Ketel” cadeau gegeven.
Cees mocht namens Piet iedereen de hartelijke groeten doen.
16. Sluiting:
Arjan van de Reijt bedankt iedereen voor de deelname aan deze vergadering en wenst
iedereen een wel thuis.
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Jaarverslag secretaris 2016
Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 maart 2016 zijn Joost Thoonen en Arjan van
de Reijt van functie veranderd en is de voorzittershamer overgegaan naar Joost en heeft
Arjan de functie van secretaris overgenomen. Matthijs Jobse is als algemeen bestuurslid
toegetreden tot het bestuur en Harold van de Ketterij is herkozen als penningmeester. Beide
voor een periode van 3 jaar.
Harold heeft de penningen afgelopen jaar wederom goed beheerd, getuige het financiële
verslag van dit jaar.
Het ledenaantal zit op 61 leden per 31 december 2016.
Het clubblad is in 2016 weer elke maand, de één wat later dan gepland, met uitzondering
van de zomermaanden, verschenen. De inhoud was gevarieerd en een hulde aan de
redacteur om het toch maar weer elke maand voor elkaar te krijgen. Dank is ook
verschuldigd aan degenen die, de één regelmatiger dan de ander, een stukje voor ons blad
hebben geschreven. Tevens dank aan het distributienetwerk.
Ook dit jaar heeft het bestuur aandacht besteed aan lief en leed, voor zover het bij het
bestuur bekend was is er aandacht geschonken aan onze zieke en/of geblesseerde leden.
Door het jaar heen werden weer activiteiten georganiseerd:
Januari
voor de 31e keer de Nieuwjaars trimloop georganiseerd.
Nieuwjaarsreceptie.
Februari
clubavond met als gastspreker Stéphane Cépèro
Maart
algemene ledenvergadering.
April
clubavond met als gastspreker Bob Fuchs
September
barbecue avond.
Oktober
clubavond met als thema spelregels en de wijzigingen 2016
November
clubavond met als gastspreker Laurens Gerrets
December
kerstavond met catering van Breedijk Horeca Verzorging en bingo
Op nagenoeg elke clubavond waren er schriftelijke (beeld)spelregelvragen, deze vragen
telden mee voor het clubkampioenschap spelregels.
Het hele jaar werd er op de woensdagavond door een groot aantal leden getraind onder de
leiding van Ronnie Krocké. De trainingen worden steeds drukker bezocht.
Gedurende het jaar heeft het nieuwe bestuur zijn inzet getoond om de vereniging in goede
banen te leiden. Zij heeft de leden clubavonden, wekelijkse trainingen en spelregelverrijking
en wanneer nodig advies en ondersteuning geboden.
De eerste 9 maanden als secretaris zitten erop en door mijn goede voorgangers was het niet
lastig om de functie over te nemen. In 2017 blijven we met dezelfde passie de functie
vervullen als de eerste 9 maanden. Het verslag is mede opgemaakt door oud secretaris en
huidig voorzitter Joost Thoonen.
Arjan van de Reijt, secretaris.
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Jaarverslag penningmeester 2016

Hieronder treft u de toelichting aan over financiële gegevens van het verenigingsjaar 2016 en
ontwikkelingen welke van invloed zijn op de begroting van 2017.
Jubileum van 9 november 2017 tot 9 november 2018
Vanaf 9 november 2017 gaan we als Scheidsrechtersvereniging Walcheren ons 85e jaar van
bestaan in. Hiervoor heeft onze vereniging maximaal € 3.500 gereserveerd uit het eigen
vermogen.
Een nog nader te benoemen commissie zal ideeën hierover verder uitwerken. Vanaf 9
november 2017 t/m 31 december 2017 kunnen dus al kosten (en hopelijk ontvangsten) voor
jubileum activiteiten gemaakt gaan worden. Deze zijn in de reguliere begroting van 2017 niet
meegenomen.
Resultaat 2016
In mijn laatste jaar als penningmeester heeft onze vereniging wederom een positief resultaat
behaald. Het voordelig netto resultaat was slechts € 65,28. Gelukkig ontvingen we van 2
voetbalverenigingen op de valreep een donatie, anders was het een nadelig resultaat
geworden.
Financieel overzicht 2016
De contributie inkomsten zijn wat lager dan begroot, doordat er meer leden in 2015 vooruit
betaald hebben dan in 2016. Ons leden aantal is gedaald van 62 naar 61 per 31 december
2016. Mede door de wervingsactie van het bestuur hebben we een verdere teruggaan
kunnen voorkomen.
Gelukkig hebben we dit jaar wederom een hoofdsponsor weten te strikken, en zijn er ook
enkele bijgekomen. Helaas wil een adverteerder niet betalen over 2 jaar en hebben we onze
vordering aan de deurwaarder doorgespeeld.
De begunstigers zijn wat teruggelopen; we proberen met name onze voetbalverenigingen
wat actiever te benaderen.
Een nieuwe kostenpost is er voor de samenwerkingsactiviteiten met onze zusterverenigingen
COVS NZB en COVS Zeeuws Vlaanderen.
De kosten voor de penningmeester zijn hoger doordat we zelf bij de deurwaarder een
contributie niet hebben kunnen innen, en zodoende deze dossierkosten voor onze rekening
kwamen.
Begroting 2017
De begroting voor 2017 is, zij het met moeite, sluitend.
Om dit te realiseren zal de discipline op gebracht moeten worden om niet meer activiteiten te
bekostigen dan is begroot. Zeker nu is besloten om een deel van het eigen vermogen te
gebruiken ter financiering van onze jubileumactiviteiten en niet om er een te kort van een
lopend boekjaar mee op te vangen.
Helaas voert de gemeente Vlissingen in 2017 weer een verhoging door van veldhuur met
35%. Zodat het tarief van de veldhuur sinds 2015 is verdubbeld!
De overige posten uit de begroting 2017 sluiten geheel aan bij de inkomsten en uitgaven van
de laatste drie jaren.
Harold van de Ketterij, penningmeester
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