Nieuwsbrief COVS Zeeuws Vlaanderen
Secretaris: Arthur Smits, Pastoor Boumanstraat 16, 4583 SH Terhole,
Telefoon: 0114-321032, E-mail: zeeuwsvlaanderen@covs.nl
Website : http://covszeeuws-vlaanderen.webklik.nl/page/welkom
Bankrelatie: SNS-Bank Westdorpe rek nr: 98.98.40.751

Jaarvergadering Zaamslag
Onze voorzitter Peter Scherpenisse opende de
vergadering met een terugblik op het afgelopen seizoen
waarin we een aantal successen mochten boeken zoals
het organiseren van het Nederlands Kampioenschap
Zaalvoetbal waarin we zelf kampioen werden.
Ook stond hij nog even stil bij het overlijden van de
ASR Richard Nieuwenhuizen. Wie weet het nog, en wat
doen we er nog aan?
In de vooruitblik werd vooral gekeken naar het komend
jubileumjaar. Onze vereniging bestaat op 9 februari
2014 precies 75 jaar en dat willen we niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Al onze activiteiten zullen worden
overgoten met een feestelijk sausje.
Er waren weer een aantal jubilarissen dit jaar:
Lucien Roelandt is 60 jaar lid van de COVS, Cees
Steenbakker is 50 jaar lid van de COVS en Adri van
Drongelen is 50 jaar lid / donateur.
Norbert Neyt en Peter Scherpenisse zijn allebei 25 jaar
lid van de COVS. Iedereen werd in de bloemetjes gezet
en kreeg een speld dan wel een oorkonde uit handen van
regiobestuurder Wim Broekhoven.

Jubileumprogramma:

Oktober 2013

Bellen of mailen mag
sesamernie@zeelandnet.nl

ook:

0114-311146

Uitnodiging Zaalvoetbal
Op 4 januari 2014 organiseert de COVS Breda het
districtszaalvoetbaltoernooi van de COVS. Op 18 januari
wordt het NK zaalvoetbal van de COVS gespeeld ergens
in het noorden van het land. Uiteraard doen we aan
allebei de toernooien mee.
Wilt u meevoetballen, meld u dan aan bij:
Floyd de Vries, 0114-311146
of e-mail naar sesamernie@zeelandnet.nl

Spelregels voor uw jeugd?
Bent u actief bij een voetbalvereniging? Een van onze
activiteiten is het aanbieden van spelregels voor jeugd.
In een uurtje worden met behulp van een beamer
spelregelvragen beantwoord en uitgelegd. Het is vooral
interessant voor C- en D-jeugd, maar indien gewenst kan
het ook voor A- en B-junioren georganiseerd worden.
Voor meer informatie kunt u zich tot een van de
bestuursleden wenden.

16 Nov 2013: Bowling in Sint Niklaas
9 Dec 2012:
Feestavond met Bas Nijhuis en Coen
Droste in Hotel van Leuven te
Kloosterzande
28 Dec 2013: Oudejaarscross terrein VV Axel
4 Jan 2014:
Districts zaalvoetbal toernooi te Bavel
18 Jan 2013
NK zaalvoetbal COVS te ??
7 Feb:
Jubileumreceptie te ??
23 Mei 2014: Seizoens afsluiting

Uitnodiging Bowling
Bij voldoende belangstelling gaan we op 16 november
bowlen bij het Bowlingpaleis in Sint Niklaas, aanvang
20.00.
Eigen bijdrage: gratis!
Als u wilt komen, stuur dan voor 1 november een
berichtje naar:
Floyd de Vries, Hoofdstraat 16, 4583 SR Terhole.

of

Jong geleerd is oud gedaan

Deze kosten € 2,= per stuk. Bestellen bij de
secretaris via zeeuwsvlaanderen@covs.nl

Contributie
Het is weer zover. De jaarvergadering is weer geweest
en we hebben de contributie voor het seizoen 2013/ 2014
vastgesteld op € 45,-.
Bent u donateur, dan betaalt u echter maar de helft, dus
€ 22,50
Bent u op 1 januari 2014 18 jaar of jonger dan bedraagt
de contributie nul Euro!
Ik verzoek u dan ook om het bedrag over te maken op
rekening nr: 98.98.40.751 ten name van de COVS
Zeeuws Vlaanderen te Axel
Wilt u dit doen voor 1 januari 2014. Indien u na 1
januari 2013 betaalt wordt de contributie hoger. Dit staat
in het huishoudelijk reglement vermeld.
Ik vertrouw op uw medewerking zodat we ook dit
seizoen aan al onze financiële verplichtingen kunnen
voldoen.
Met vriendelijke groet,
Eric van Nieuwenhuyze
Penningmeester

Eindejaar cross

Sjarco heeft de pagina van de COVS Zeeuws
Vlaanderen vernieuwd en het wordt tijd om hem te
vullen
met
nieuws:
kijk
eens
op
http://covszeeuwsvlaanderen.nl/
Bij deze de oproep om de webmaster voldoende
“werk” te geven, geef je aanstellingen vanuit de
KNVB of als je door een club gevraagd wordt door
aan Sjarco, dan staan ze bijna per omgaande op de
website. Jeugd mag ook, alles is welkom.
Altijd leuk om te weten wie waar in actie komt en
voor verenigingen is het ook handig, die bellen dan
niet voor niets. Dus mailen naar:
sjarco@zeelandnet.nl

Straftijd regeling

Op zaterdag 28 december houden we onze
traditionele eindejaar cross in het Axelse Bos bij FC
Axel. (kantine vv Axel)
Afstand:
500 meter
3,2 en 6,4 km
9,6 km

Aanstellingen op de de Site

Start:
13.30 uur
13.30 uur
14.30 uur

Inschrijven kan vanaf 12.30 uur: Kantine van
voetbalvereniging vv Axel
Inschrijfgeld:
Volwassenen € 3,50
Kinderen
€ 1,50
U doet toch ook mee???
NB: let op de datum, dit keer niet op Oudjaar!

Vaantjes Pupil van de Week
Voor diegenen die wedstrijden van eerste elftallen
arbitreren waar je grote kans maakt om de eer te
hebben de pupil van de week tegen te komen; er
zijn bij de penningmeester vaantjes te verkrijgen,
die kosten U niets, maar het wordt op prijs gesteld
dat ze bij Erik opgehaald worden, dat scheelt de
vereniging een hoop kosten.
Er kunnen ook mouw emblemen besteld worden.

Voor diegenen die af en toe, of heel vaak,
wedstrijden leiden in de B-categorie is het dit
seizoen even aanpassen geweest. De 5 minuten
straftijd is vanaf de C-junioren vervangen door een
10 minuten straftijd indien een officiele
waarschuwing wordt uitgedeeld. Wat blijft is 2x
geel = rood. Deze tijdstraffen worden niet op het
papieren wedstrijd formulier vermeld.
Op het DWF ( Digitaal Wedstrijd Formulier)
worden alleen het totaal aantal straffen vermeld.
Voor alle duidelijkheid: Direct rood blijft altijd een
vermelding op het wedstrijd formulier of in het
DWF + een strafrapport insturen.
Geldt voor zowel jeugd als senioren in de Bcategorie

Mutaties:
Sjarco van de Bergen gaat per November zijn
talenten vertonen in het zaterdag voetbal, vanwege
alle drukte met studie gaat Sjarco naar ZA-03

Concept notulen Algemene
Ledenvergadering 2013

Trainingspakken

Binnenkort zijn de concept notulen te lezen op onze
site. Evenals de notulen van de vorige algemene
ledenvergaderingen.

Zo als gemeld kunnen er nog steeds
trainingspakken aangeschaft worden zodat onze
vereniging ook buiten het Zeeuws(e) (Vlaamse )
bekendheid krijgt.
Geinteresseerden graag contact opnemen met de
penningmeester.

Declaraties Tunnelkosten

Assisitent-SR vlaggenset

Denk er aan dat je de declaraties voor de
Westerschelde en/of Liefkenshoek tunnen tijdig
indient bij scheidsrechterszaken Zuid 1. Liefst
maandelijks volgens sr-zaken in verband met de
boekhouding. Bij gebruik T-Tag of Teletol kaart
zijn uiteraard geen bonnetjes nodig.
Tip: als je een scanner hebt, scan de bonnetjes
gelijk in, dan raak je ze niet kwijt.

Er zijn enkele leden die interesse hebben om deze
vlaggenset aan te schaffen, maar als we meer vraag
hebben kunnen we mogelijk een deal maken met de
verzendkosten.

Buitenspel regel
Ja, regel 11, het blijft lastig, net als vis barbequen.
Zo als bekend (hoop ik) is de beschrijving met
ingang van dit seizoen aangepast waardoor er
wijzigingen zijn wanneer iemand wel of niet
strafbaar buitenspel staat.
Op de recente themabijeenkomst van de KNVB
hebben we daar de nodige discussie over gehad. Op
dit moment is de KNVB bezig om dit onder de
aandacht van de verenigingen te krijgen. Zodra er
duidelijk instructie materiaal is zullen we het op de
website gaan plaatsen.
Ook hier een tip: vorm jezelf een heel goed beeld
van de uitleg voordat je een een ander in de praktijk
gaat toepassen omdat het voor de nodige discussie
kan zorgen.

Meer info: www.covs.nl

En tot slot

