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Jaarvergadering Zaamslag
Onze voorzitter Peter Scherpenisse opende de
vergadering als volgt:
Vorig seizoen kon ik melden dat we weer gingen
trainen. Floyd en Eric hebben daar heel hard aan
getrokken om het van de grond te krijgen en hebben
veelvuldig regen en wind getrotseerd om dit mogelijk te
maken. Jammer genoeg was de opkomst zodanig dat we
hebben besloten de handdoek alweer in de ring te
gooien. De eerste dagen – toen het nog mooi weer was –
kwamen er behoorlijk wat leden, een keer zelfs tien man.
Gedurende het seizoen werden het er steeds minder en
Eric en Floyd hebben zelfs wel eens met zijn 2en
gestaan. Jammer maar helaas, kennelijk is ons gebied te
groot, hebben we te weinig leden die actief trainen, of
dat in ieder geval niet gezamenlijk willen doen.
Afgelopen seizoen hebben we weer aan diverse COVSactiviteiten meegedaan, zoals de spelregelwedstrijden, 2 e
op de regio en 5e op de finale. Een 6e plaats op het
regiozaalvoetbaltoernooi in Tilburg en eveneens 6e op de
landelijke finale in Wijchen waarvoor we wegens
afmeldingen
werden
uitgenodigd.
Voor de laatste keer hebben we vorig jaar de
conditietest georganiseerd in Nieuwdorp. Het is de
bedoeling dat de conditietest vervangen wordt door
regiobijeenkomsten met scheidsrechters en rapporteurs,
waarop gezamenlijk getraind en spelregels beoefend
worden.
Het afgelopen jaar kenmerkte zich verder door rust en
regelmaat. De vereniging is redelijk stabiel qua
ledenaantal. (60) Er zijn wat landelijke ontwikkelingen
in de COVS waarover Wim Broekhoven ons straks
ongetwijfeld zal bijpraten. In het jaarverslag van onze
secretaris heeft u kunnen lezen dat er nog voldoende
activiteiten
georganiseerd
worden
zoals
de
eindejaarscross en de seizoensafsluiting. Daarnaast
proberen we bij de verenigingen de jeugd van
spelregelkennis te voorzien. De website is overgegaan
van Wim van der Meer naar Sjarco van den Bergen. Kijk
er eens naar en meld waar je gaat fluiten, leuk voor de
rest en misschien kun je eens samen op pad.
Op de jaarvergadering werd Ronald Lernout gehuldigd
vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van onze vereniging.
Van harte gefeliciteerd.
Niet aanwezig, maar wel een eervolle vermelding waard
is Ad van Beek. Ad is 40 jaar lid/donateur.
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Bestuursbeleid
Voor komend seizoen hebben we de volgende ambitie:
 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 spelregel-spel.

Jaarprogramma:
4 Nov 2011: Bowling in (Tover)Sluis
31 Dec 2011: Oudejaarscross terrein VV Axel
4 Jan 2012: Districts zaalvoetbal toernooi te Breda
3 Feb 2012: Voorrondes jeugd spelregelwedstrijden
24 Feb 2012: Voorrondes spelregelwedstrijden te Breda
9 Mrt 2012: Finale jeugdspelregelwedstrijden te Bergen
op Zoom
14 Mrt 2012: Finale spelregelwedstrijden te Tilburg
15 Jun 2012: Seizoens afsluiting ( onder voorbehoud)

Uitnodiging Bowling
Bij voldoende belangstelling gaan we op 4 november
bowlen bij Toversluis in Sluis
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 4 januari 2011 organiseert de COVS Breda 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

Nieuwe leden
Eric Roose uit Terneuzen, Stefan den Boeft uit Axel,
Freddy Lauret uit Sint Jansteen en Jurgen de Poorter uit
Nieuw Namen zijn lid geworden van onze vereniging.
We wensen ze veel plezier en hopen hen regelmatig te
ontmoeten op onze activiteiten.

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.

Ik vertrouw op uw medewerking zodat we ook dit
seizoen aan al onze financiële verplichtingen kunnen
voldoen.
Met vriendelijke groet,
Eric van Nieuwenhuyze
Penningmeester

Trainingspakken!
Uw vereniging bied U de kans om tegen het
concurrerende bedrag van €42,50 een schitterend en
uniek trainingspak aan te schaffen, waarmee U onze
vereniging uitdraagt op de velden of in de zaal ( het is
maar waar U actief bent natuurlijk..)

In het voorbeeld zijn de inzetten en de tekst geel, Uw
bestuur heeft gekozen voor arbitraal groen.
Hoe komt U in het bezit van dit unieke trainingspak?

Jong geleerd is oud gedaan

Contributie
Het is weer zover. De jaarvergadering is weer geweest
en we hebben de contributie voor het seizoen 2011/ 2012
vastgesteld op € 45,-.
Bent u donateur, dan betaalt u echter maar de helft, dus
€ 22,50
Bent u op 1 januari 2012 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 2012. Indien u na 1
januari 2012 betaalt wordt de contributie hoger. Dit staat
in het huishoudelijk reglement vermeld.

U maakt het bedrag over op de rekening van de
vereniging, onder duidelijke vermelding van Uw maat!
De bestelling wordt pas gedaan na betaling, dit om te
voorkomen dat we als vereniging met een lading
onverkochte pakken blijven zitten...
NB: de maten die Matthews hanteert is S tot en met
XXL, zie voor meer info de site van Matthews;
www.matthews-teamwear.nl
Mocht U denken, ik zie daar veel lagere prijzen dan de
€42,50; Matthews kan natuurlijk voor het beperkte
aantal dergelijk lage prijzen niet rekenen, deze lage
prijzen gelden voor ongeveer 100 stuks afname, het is
maar dat U het weet.
De sluitingstermijn is 3 November aanstaande, alle
betaalde bestellingen worden dan verzameld en dan gaat
de order voor Matthews de deur uit.

