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Verslag/ notulen Algemene jaarvergadering covs- groep Weert eo d.d. 16-02-2016.
 Aanwezig:
 Bestuursleden:
Huub Gubbels, Jacques Dings, Mart Ramaekers, Frans Sijben en Wim Geelen.
 Ereleden en leden van verdiensten:
Henk Roelofsen, Ton Timmermans, Jan Fleuren en Tjeu Moonen.
 Leden:
Cor Rijkers, Jan Geurts, Rob Hobus, Frans Custers, Huub Bosch, Peter Schoenmaekers, Sjel
Wijen, Thieu Neijnens, Bert Verstappen, Theo Nijssen, Jacques Janssen, Jacques Peijmen, Leo
Damen, Danny van Veenendaal, Twan van Deursen en Geer Vossen.
 Aanwezig namens het Districtsbestuur COVS Zuid II : niemand.
 Afwezig met kennisgeving:
 Afgevaardigde districtsbestuur COVS Zuid II Tei Ickenroth (vrz) afgemeld wegens
ziekte.
 Leden:
Henk Heuts, Jan Brouns, Gijs Stevens, John Janssen, Jaap Klooster, Theo vd Sluiszen, Harrie
Lamerikx, Tomy Klein Zieverink, Frits van Meijl, Bert van de Vin, Harry vd Heuvel, Omar Koc,
Peter Ekers, Hennie de Graaf, Willem Snellen en Joep Gommans.

De Agenda. Te volgen op het scherm middels ’n PowerPoint Presentatie.
1) Opening.
Om tien minuten over half negen nam de voorzitter het woord en heette iedereen welkom.
Hij merkt op dat er in zijn voorzittersperiode deze jaarvergadering de minst bezochte is. Een
speciaal woord van welkom richt hij aan onze ereleden en leden van verdienste. Ook onze
(hoofd-)sponsor dhr Jacques Janssen wordt welkom geheten. Alvorens te beginnen met zijn
openingswoorden gaf hij het woord aan de secretaris die de afmeldingen opsomde.
Wim meldt dat er vanavond 24 aanwezigen zijn ( ca 33% van ons ledenbestand) en dat 16
leden ( ca 22%) zich de moeite getroost hebben zich af te melden. Na de vergadering kregen
we nog gezelschap van 2 leden die om mauverende redenen niet eerder aanwezig konden
zijn.
Weer aan het woord vroeg hij om ’n moment stil te staan bij degenen die ons recent maar
ook eerder zijn ontvallen.
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In zijn openingswoord ging Frans even terug in de tijd . In chronologische volgorde noemde
hij ’n aantal evenementen en voorvallen op die het afgelopen jaar zijn georganiseerd en
gerealiseerd.
’n Greep: Bospop, Hafpt, fietstocht, kaartavonden en ’n door Mart georganiseerde culinaire
happening.
Ook de vuttersgroep wordt bedankt voor de vele uren die gespendeerd worden om ons
clubgebouw er presentabel uit te laten zien
De voorzitter dankt eenieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd; ’n accommodatie die
zijn weerga niet kent in ons covs- land. We mogen daar best trots op zijn.

2) Notulen vorige jaarvergadering dd 25022015.
Er zijn geen aan- en/of opmerkingen betreffende het verslag van de vorige jaarvergadering.
Onder dankzegging aan de secretaris wordt het verslag goedgekeurd.
3) Jaarverslag 2015.
Ook dit verslag wordt pagina voor pagina aan de orde gesteld en mag met goedvinden van
de vergadering naar het archief worden gedirigeerd.
4) In en uitgaande post.
Social media doet ook zijn werk binnen onze vereniging. Van bijna alle relevante stukken
werden en worden onze (bestuurs-) leden in kennis gesteld via dit medium of via PostNL.
Alle ingekomen en uitgegane post staat bij de secretaris op de externe harde schijf of op ’n
USB- pen.
5) Financieel verslag 2015 en de begroting 2016.
De vergadering werd ook ditmaal niet via genummerde flyers maar met ’n PPP op de hoogte
gebracht van het financieel welzijn van onze vereniging.
Onze penningmeester licht eea toe en beantwoordt de vragen met gedegen kennis van
zaken.
De voorzitter en de penningmeester steken niet onder stoelen of banken trots te zijn dat
mede door toedoen van enkele enthousiaste (bestuurs-)leden enkele sponsoren bereid zijn
gevonden onze vereniging financieel te (onder-)steunen.
Ook de KNVB-afdeling opleidingen doet ’n royale duit in het zakje. ( Op vraag/ opmerking
J.J.) Momenteel worden de meerdaagse cursussen SO II, opl. asrs, talententraject en
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docentenbijeenkomsten hier gehouden. We proberen ook de thema- bijeenkomsten -in de
nabije toekomst- hier te krijgen.
We hebben ’n buffer voor als zich wat voor zou vallen. We willen deze ook graag intact
houden.
Ook het financieel plaatje kan de goedkeuring van de vergadering wegdragen.
6) Verslag KCC
Deze is op vrijdagavond 12 februari bij elkaar geweest in de kantine van de Flierfluiter. Onze
penningmeester was gastheer voor de kcc-leden Cor Rijkers en Huub Bosch. Reserve lid
Hennie de Graaf hoefde niet op te draven.
In een ondertekende verklaring gaven beide heren te kennen geen onregelmatigheden en/
of onwetmatigheden te hebben gesignaleerd. Zij verzoeken de vergadering dan ook de
penningmeester te dechargeren m.b.t. het boekjaar 2015.
Een welverdiend applaus valt de penningmeester ten deel.
7) Aanvulling KCC.
Aangezien Cor Rijkers zijn termijn van 2 jaar zitting hebben in genoemde commissie is
verstreken, dient er ’n opvolger te komen. De voorzitter dankt Cor voor zijn diensten.
Hennie de Graaf stelt zich voor 2 jaar beschikbaar. Huub Bosch die de vacante plaats innam
blijft nog 1 jaar aan. Jan Fleuren gaat akkoord om als reserve te fungeren. De vergadering
gaat akkoord met de aanstellingen.
8) Vaststelling contributie.
Deze blijft ook dit jaar ongewijzigd. De vergadering stemt hier mee in.
9) Bestuursmededelingen en- beleid.
Tav de mededelingen:
Nog steeds hebben we het goede voornemen om leden die in het ziekenhuis
vertoeven of gelegen hebben en moeten revalideren en leden die ziek thuis
zijn, te “vergasten” op ’n bezoek, vergezeld met ’n “fruitige” versnapering.
Laat het ons weten is de “smeekbede” van de voorzitter.
De financiële positie van onze buren is niet rooskleurig. Ze kunnen amper het
financiële hoofd boven water houden. Voorlopig zit er ook geen positieve
verandering aan te komen. Slechts hun gasten maken gebruik van onze
kleedaccommodaties. Beide besturen zijn overeengekomen dat jaarlijks € 350
wordt overgemaakt op de rekening van de covs- groep Weert.
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FC Oda maakt gebruik van ons veld en verlichting. Zij vergoeden ons de
kapotte lampen en in ruil hoeven ze slechts de kale stroomkosten te betalen.
Zo gauw het weer en de toestand van het veld het toelaat wordt -met ’n
mobiel vervoermiddel met hoogwerker - de defecte lamp vervangen.
Inmiddels is aan de buitenkant van onze accommodatie- buurt voordeur- ’n
schakelkastje geplaatst om de verlichting te bedienen zodat “vreemden” niet
meer in de meterkast hoeven te zijn. In de meterkast is ook ’n meter geplaatst
die de hoeveelheid stroom meet die de veldverlichting gebruikt.
De voorzitter leest ’n brief voor van Theo vd Sluiszen. Theo schrijft dat het
steeds moeilijker wordt vriendschappelijke dan wel oefenwedstrijden te
bemannen op door(de)weekse avonden.
Deelt verder mede dat de consumptie prijzen (intern en extern) geen
verandering ondergaan.
We ’n kleine terugval hebben moeten ondergaan m.b.t. het leden aantal.
Bovendien zitten we nog enkele wanbetalers - die onze vereniging reeds
hebben verlaten- achter hun veren (’n Kale kip ….?).
De e.v. activiteit die wij op districtsniveau hebben te klaren is het organiseren
van de spelregelkampioenschappen voor covs- teams in 2018.
En Bospop 2016 belooft weer ’n goed jaar te worden
Onze voorzitter tovert wat financiële data uit zijn rijke verzameling die hij in
zijn “voorzittersloopbaan” heeft gearchiveerd. Hij vindt het interessant om de
vergadering kond te doen hoe we onze spaarspot de afgelopen jaren hebben
kunnen vullen en gevuld hebben kunnen houden. M.n. Bospop, de G-sportdag
en het Hafpt hebben daar - naast de sponsoring- ’n behoorlijk steentje (60%)
aan bijgedragen. Als we deze inkomsten niet blijven genereren dan is onze
reserve zo op.
De voorzitter herinnert de vergadering nog eens aan zijn voornemen- al
enkele jaren “beloofd” - dat hij met ingang van deze jaarvergadering zijn
laatste “ambtsjaar” ingaat. Andere - ook leuke - hobby’s geeft hij straks wat
meer aandacht en voorrang.
Hij benadrukt ook dat het bestuur haar best heeft gedaan om ’n opvolger te zoeken
buiten het huidige bestuur. Dat is tot op heden niet gelukt. Jacques Dings wil de
voorzittershamer wel overnemen daar er geen andere kandidaten zijn. Hier kan de
vergadering wel mee leven. Frans zegt wel toe dat hij de nieuwe voorzitter zal
inwerken en ondersteunen door nog ’n termijn als bestuurslid aan te blijven c.q. te
ambiëren.
Wellicht kunnen we ook het bestuur in de toekomst uitbreiden tot 7 personen.
Tav het beleid:
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De voorzitter stelt dat het niet doenlijk is om het iedereen naar zijn zin te maken. Wij
proberen hierin als bestuur ’n modus te vinden, ’n soort gemeenschappelijke deler.
De vereniging staat voorop en niemand is belangrijker dan de vereniging.
Mochten er desalniettemin vragen zijn dan krijgen jullie nu de gelegenheid om er wat
van te vinden en/of wat over van te zeggen……
o Ton Timmermans bedankt namens de aanwezige leden het bestuur voor de
inzet, getoond in het afgelopen verenigingsjaar. Hij wordt ondersteund en
vergezeld met ’n applaus.

Geplande pauze.
Gezien het voorspoedige verloop van de vergadering wenst niemand te pauzeren !
10) Bestuursverkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar zijn dit jaar onze penningmeester, secretaris en lid Jacques
Dings. Zij stellen zich alle 3 herkiesbaar voor de komende zittingsperiode (2 jaar) .
Aangezien zich vanuit de vergadering niemand kandidaat heeft gesteld gaat de
vergadering bij acclamatie akkoord met de herbenoemingen.


(Her-)benoeming secretaris en penningmeester door de vergadering.

De voorzitter stelt dat beiden deskundig zijn op hun gebied en voor de vereniging van
onschatbare waarde zijn. De aanwezige leden zijn overtuigd en middels ’n applaus
worden beide heren weer in functie herbenoemd.
11) Aanvullende Commissies.
Deze zijn en bestaan uit:
- Voetbalcie : Wim coördineert,
- Ontspanningscie : Jacques Dings, Mart Ramaekers en Gijs Stevens,
- Hafptcie: tournooisecretaris Wim Geelen, overige bestuursleden, e.a.
- Bospop: vele medewerkers o.l.v. Frans Sijben
- Activiteitencommissie: (ad hoc.) de vaste kern: Huub Gubbels, Frans Sijben, Ton
Timmermans, Henk Roelofsen, Jacques Peijmen, Peter Ekers, ……
- Spelregelcommissie: Bert Verstappen en Wim Geelen.
12) Rondvraag.
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Bert Verstappen:
o vindt dat we absoluut niet de schoonheidsprijs hebben verdiend door
maar met ’n gering aantal mensen (4 !) aanwezig te zijn geweest bij
onze zustervereniging Roermond afgelopen donderdag (11 februari) in
het kader van een uitwisseling. “We zouden met - minstens- 10 leden
gaan !”
o Vindt ook dat onze scheidsrechteraansteller ’n veer op zijn hoed
gestoken mag krijgen voor zijn gedegen aanpak richting leden en
verenigingen ( dit had onze voorzitter reeds gedaan in zijn
openingswoord).
Jacques Janssen:
o Vindt het niet correct dat (privé-)mailadressen worden gebruikt voor
“andere” doeleinden. Betreffende persoon heeft zijn excuses
aangeboden en “beterschap” beloofd.
 Theo Nijssen merkt op dat deze materie “openbaar” is en niet
meer valt onder de bescherming van de privacy- gegevens

13) Sluiting:
Niks meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter eenieder voor zijn inbreng en
luisterend oor. Hij vond het ’n vruchtbare vergadering. Hij spreekt de hoop uit dat we
in de toekomst op ’n collegiale, vriendelijke en constructieve manier met elkaar
blijven samenwerken.
Hij wenst iedereen wel thuis en ’n goede nachtrust.
Hij verzoekt de penningmeester eens even in de kas te ogen of er nog ’n consumptie
genuttigd kan worden op rekening van de vereniging.

Aldus opgemaakt te Nederweert, 21 februari 2016.
Wim Geelen, notulist/ secretaris.
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