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Terugkoppeling van de ALV
Beste leden. Het is alweer een behoorlijke tijd
geleden dat jullie een nieuwsbrief hebben
ontvangen. Het is wel het digitale tijdperk met alle
commotie over nieuwsberichten van dien, maar
misschien daarom is het goed dat we het
verenigingsnieuws weer eens in de vorm van een
nieuwsbrief gaan verspreiden.
De algemene ledenvergadering was – helaas –
mager bezocht, maar heeft wel goede discussies
opgeleverd tussen het bestuur en de aanwezige
leden. Wij als bestuur vinden dat hee fijn, omdat dit
ons ook weer de nodige informatie geeft waar we
mee kunnen werken voor jullie. Het zou heel fijn
als we dit de volgende ALV in 2018 weer kunnen
doen voor een dubbel zo grote groep of nog meer.
Om verder te gaan over het bestuur: Peter
Scherpenisse heeft de vorzittershamer overgedragen
aan Nieck Elderson en de kas is ook van beheerder
veranderd, Eric van Nieuwenhuyze heeft deze
overgedragen aan Eric Roose. Als bestuurslid om
het team compleet te maken (oneven) is Mathias
Caluwe toegetreden.

======================
Door de bestuurswisselingen is het rooster van
aftreden gewijzigd. De bestuursleden zijn altijd
gekozen voor een termijn van vier jaar. De
voorzitter is altijd in functie gekozen en aftredend
in een ander jaar als de overige bestuursleden. De
overige bestuursleden treden toe tot het bestuur en
verdelen de taken onderling.
Nieck is daardoor periodiek aftredend in 2021
Arthur is dat in 2018
Davy in 2020
Eric Roose in 2020
Mathias in 2021

======================
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Contributie betaling:
Iedereen heeft van de penningmeester een
persoonlijk bericht ontvangen met betrekkin tot de
contributie. Tenminste als je contributie plichtig
bent. Contributie blijft €45= te voldoen op
rekening NL69SNSB098.98.40.751
En als U dat tijdig doet is onze penningmeester een
blij mens.
Jeugd tot 18 jaar is uiteraard gratis.
====================================

Helaas ontvangt het bestuur weinig tot geen
berichten van de leden indien lief c.q. leed hun deel
is. En dat is jammer. We begrijpen dat niemand
graag zijn ellende bij een ander gaat melden, maar
we kunnen wel proberen om een steun in de rug te
zijn.
Aarzel niet, een kort berichtje is al voldoende, je
kunt bij alle bestuursleden hier voor terecht.
====================================

Jubilarissen!
Jazeker, en het is eigenlijk een stukje met twee
uitersten.
Eerst moet me wat van het hart. We hebben de
afgelopen jaren een aantal jubilarissen gehad, die
ondanks de uitnodiging voor de algemene
ledenvergadering niet aanwezig waren en daardoor
ook niet gehuldigd zijn. Als bestuur betreuren we
dit en we roepen die leden – we zullen ze de
komende maand nog benaderen - op om dit in te
halen bij de uitreiking van een een heel speciale
onderscheiding voor een zeldzaam lang
lidmaatschap van een van onze leden. We gaan dit
doen op het NK Zaal.
====================================

Ledenmutaties:
Gerard Verbeke heeft zijn lidmaatschap beeindigd
bij einde seizoen 2016-2017.

=====================================

Sociale Media:
Een nieuwe aanvulling aan de digitale media is ons
– jawel! – Twitter account. Als The Real Donald
alles op Twitter klopt, kunnen wij niet
achterblijven.
Wij zijn te vinden als @COVS_ZeeVla
Misschien beetje vreemde naam, maar Twitter staat
nu eenmaal maar een beperkt aantal karakters toe in
een naam.
We zullen de komende tijd meldingen maken via
twitter over onze activiteiten e.d.
====================================

BOWLING:
Even een stukje over de bowling. Die is al achter de
rug maar was dit keer eens niet in het Vlaamse maar
Zeeuws-Vlaamse land namelijk in Absdale, in de
nieuwe bowling van de Bourgondier. Voor
sommigen een nieuwe kans om een beter resultaat
te behalen en sommigen gingen gewoon op de
ouden voet verder en wonnen gewoon..12
deelnemers, klein groepje maar wel gezellig. En
daar gaat het om. Voor herhaling vatbaar.
De uitslag? Die ziet U hier:

Spelregelwijzigingen:
Gewijzigde spelregels zijn dit seizoen van kracht en
niet altijd allemaal even logisch. De spelregels
worden door onderstaande organisate bedacht,
beheerd en gepubliceerd. (En niet door de FIFA…)

Via http://www.theifab.com/home heb je alle
spelregels voor het pakken, maar dan moet je
Engels wel goed zijn..
https://www.knvb.nl/assist/assistscheidsrechters/spelregels kan ook.

Geplande activiteiten de
komede periode:
30 december is er weer de eindejaarscross in het
Axelse bos en zijn we te gast bij FC Axel.
We zoeken nog vrijwilligers voor o.a. inpakken
oliebollen, innemen startnummers, uitzetten en
opruimen van de baan ( fijne boswandeling!)
Deelnemen aan de loop mag ook.
Wil je helpen, meld je aan via
zeeuwsvlaanderen@covs.nl
21 januari 2018 NK Zaal in Terneuzen. Tournooi
commissie is druk bezig met de organisatie, en kan
zeker nog hulp gebruiken. Wil je helpen? Fijn,
neem even contact op met Nieck Elderson.

Wist U dat:
 Sommige scheidsrechters Zeeland nog
steeds niet uitkomen?
 Daar stevig van beginnen te balen
 Wij een kledinglijn hebben
 U daar een bestelling uit kan doen
 Dat met heeeeeel veel korting kan
 De voorzitter hiervoor contact persoon is
 U dit verderop in detail kunt lezen
 Onze landelijke organisatie langzaam maar
zeker op poten komt te staan
 Dit langer duurde als gepland
 We nog steeds leden zoeken
 Je zonder leden het op een gegeven moment
niet meer gaat redden.
 De groep Roosendaal dit ondervonden heeft.
 Zij zich per 1/12 opheffen!

 Wij dit betreuren
 Wij er alles aan doen om dit heel ver van
ons bed te houden.
 We nog steeds financieel gezond zijn
 Onze penningmeester onder andere verstand
van belastingen heeft.
 Hij de vlag heeft neergelegd
 En de fluit weer opgepakt heeft
 Wij leden hebben die op de lange latten
geen slecht figuur slaan
 Hier zelfs lesbevoegdheid op hebben
 Sjarco en een lange coachjas geen
combinatie is
 Italiaanse maten klein uitvallen
 Uw secretaris dit betreurt
 Errea het kledingmerk is voor de kledinglijn
 Soccercenter Waasland deze sponsoring
doet.
 Mijn inspiratie opraakt
 Je nog een “en tot slot” van me krijgt.

=====================
Kledinglijn:
Errea is een Italiaans merk sportkleding wat
momenteel stevig aan de weg timmert in
voetballand en al een behoorlijk grote naam is in
volleybal en andere balsporten. Het is een van de
merken die door Soccercentre Waasland gepromoot
worden in Belgie en Nederland. Er is in
samenwerking met Soccercenter door het bestuur
een pakket samen gesteld waar jullie een keuze uit
kunnen maken. Dit pakket bevat training en vrije
tijds kleding, evenals scheidsrechterskleding. Voor
de details kun je een mail naar Nieck Elderson
sturen mocht je de mail met de bestellijst te goed
opgeborgen hebben in je mailbox. Mailadres
nieckelderson@zeelandnet.nl, of naar het algemene
adres zeeuwsvlaanderen@covs.nl

Voorbeeld van de “Howard” kit, shirt is echt fluo
groen, en ook in zwart verkrijgbaar, met gele
biesjes.

En tot slot:
Na de uitgebreide vocabulaire “foul language” van
vorige keer heb ik mezelf natuurlijk in de nesten
gewerkt want dat is lastig te overtreffen.
Maar deze is te leuk, voor onze vampier uit
Uruguay. 

Ja, is flauw, maar ik zei het al, te leuk om te laten
liggen.
En de zomer is al weer een tijd voorbij maar deze is
al voor volgend jaar. Als je weer naar een muurtje
met veel te bruine benen kijkt….Doordenkertje.

