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Oktober 2010

Jaarvergadering Zaamslag

Bestuursbeleid

Onze voorzitter Peter Scherpenisse opende de
vergadering als volgt:
Al jaren hou ik dezelfde speech, er gebeurt het een
en ander, de opkomst is zozo enzovoorts.

Voor komend seizoen hebben we de volgende
ambitie:
 trainingsavond stabiel houden en uitbreiden
naar wekelijks.
 bescheiden activiteitenprogramma
 belangenbehartiging van de individuele
leden en van de scheidsrechterij in het
algemeen
 aandacht voor lief en leed.
 speciale aandacht voor onze jonge leden.
 Aandacht voor de jeugd in ons werkgebied
middels het aanbieden van het
spelregelspel.

Dit seizoen kan ik gelukkig eens iets anders
melden: Sinds begin deze maand zijn we weer aan
het trainen! Daar ben ik wel heel erg blij om. In
onze statuten staat dat de COVS zijn leden een
training aan dient te bieden en dan is het wel fijn als
er ook animo voor is. Het heeft natuurlijk alles te
maken met de aanwas van jeugdige leden in de
afgelopen jaren.
We trainen bij onze vrienden van Scheldesport in
Terneuzen. De eerste avond onder leiding van
Floyd waren er vijf deelnemers, de tweede avond
waren dat er maar liefst 10. Komende woensdag is
er wederom een training als voorbereiding op de
SRT/CT in Nieuwdorp. We rekenen op een grote
opkomst. Tevens doen we dan een stukje
voorbereiding op de spelregeltoets. Ik heb daar een
aantal vragen voor samengesteld waar de
spelregelfanaten onder ons hun vingers bij aflikken.
Ander goed nieuws: twee leden zijn opgenomen in
het talententraject amateurvoetbal: Merijn de Roeck
en Nieck Elderson. Allebei actief in groep 4 van de
zondag. Een mooie kans om en veel te leren en
misschien een mooie promotie te maken.
Het afgelopen jaar kenmerkte zich door rust en
regelmaat. De vereniging is redelijk stabiel qua
ledenaantal. Er zijn wat landelijke ontwikkelingen
in de COVS waarover Wim Broekhoven ons straks
ongetwijfeld zal bijpraten. Ik noem er 1: de KNVB
zou ons graag betrekken bij het begeleiden van
scheidsrechters in opleiding. Op dit moment staat er
nog geen opleiding gepland in Zeeuws Vlaanderen,
dus er is qua werving nog werk aan de winkel. Als
we dat samen op kunnen pikken, dan zou het
mogelijk moeten zijn om ieder jaar een aantal
cursussen te organiseren.

Bestuurssamenstelling
Aftredend is Herman Verschaeve, de voorzitter
bedankt Herman voor de goede jaren en zijn inzet
voor onze vereniging. Hij ontvangt een bos
bloemen voor Emmy die ook een regelmatig
bezoeker was van onze activiteiten.
Nieuw in het bestuur zijn Merijn de Roeck en
Arthur Smits. Het is de bedoeling dat Arthur het
secretariaat op zich gaat nemen.

Jaarprogramma:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

27 okt: trainen Scheldesport.
5 nov: Bowling Sint Niklaas.
10 nov: trainen Scheldesport.
24 nov: trainen Scheldesport.
8 dec: trainen Scheldesport.
22 dec: trainen Scheldesport.
31/12 eindejaarscross Axel.
8/1 districtszaalvoetbaltoernooi Tilburg.
25 feb spelregelwedstrijd voor COVSteams in ?
Seizoensafsluiting clubhuis Levien de
Groote en Frenk Smits (datum nog
onbekend)

Uitnodiging Bowling

Nieuw Lid

Bij voldoende belangstelling gaan we op 5
november bowlen bij het Bowlingpaleis in Sint
Niklaas. Het adres is Plezantstraat 264. De aanvang
is 20.00 uur.
Zie ook http://www.bowlingpaleis.be/

Jasper de Ruijsscher uit Hulst en Wim van der Meer
uit Terneuzen zijn lid geworden van onze
vereniging. We wensen ze veel plezier en hopen
hen regelmatig te ontmoeten op onze activiteiten.

Eigen bijdrage: slechts 5 euro per persoon.
Als u wilt komen, stuur dan voor 1 november een
berichtje naar:
Floyd de Vries, Hoofdstraat 16, 4583 SR Terhole.
Bellen of mailen mag ook: 0114-311146 of
sesamernie@zeelandnet.nl

Uitnodiging Zaalvoetbal
Op 8 januari 2010 organiseert de COVS Tilburg het
districtszaalvoetbaltoernooi van de COVS.
Wilt u meevoetballen, meld u dan aan bij:
Floyd de Vries, 0114-311146
of e-mail naar sesamernie@zeelandnet.nl

Contributie
Het is weer zover. De jaarvergadering is weer
geweest en we hebben de contributie voor het
seizoen 2010/ 2011 vastgesteld op € 45,-.
Bent u donateur, dan betaalt u echter maar de helft,
dus € 22,50
Bent u op 1 januari 2011 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 2011. Indien u na 1
januari 2011 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

Website COVS Zeeuws
Vlaanderen
Wim van der Meer heeft voor ons een eerste opzet
van een website ontwikkeld. U kunt het bekijken
op:
http://covszeeuwsvlaanderen.webklik.nl/page/welkom
Als het goed is zullen we de website gaan gebruiken
om u te informeren over onze activiteiten.

