
NOTULEN 94ste ALGEMENE JAARVERGADERING D.D. 21-03-2022 

1. Opening van de 94e jaarvergadering van COVS Eindhoven e.o. door Jeroen 
Quinten (voorzitter), met een welkom aan alle aanwezigen in de zaal. 

Speciaal woord van welkom aan Luuk Hendrix van COVS Valkenswaard, en Hans vd Heuvel namens 
SV Helmond en aan onze erevoorzitter en vandaag tevens huisfotograaf Christ van der Donk, onze 
ereleden Gerard Geurds, Anton Bogers en de diverse ereleden en leden van verdienste die hier 
vandaag aanwezig zijn.  

Deze vergadering volgt redelijk kort op de vergadering van vorig jaar die we door corona in 
september gehouden hebben, maar tijdens die vergadering hebben we al aangegeven dat we 
voornemens waren om deze vergadering in het voorjaar te plannen om zo weer in het normale 
schema uit te komen. Hopelijk is het dit blijvend om de ALV in maart te houden. 

Voor we beginnen met de vergadering wil ik even kort stil staan bij het overlijden van Wil van der 
Velden die op 10 februari is overleden. Wil zou deze vergadering gehuldigd worden voor zijn 50-jarig 
COVS-lidmaatschap. Wil was vanaf december 1970 lid van onze vereniging en was scheidsrechter bij 
de junioren. Wil was 16 jaar penningmeester van onze vereniging en was lid van verdienste. Gisteren 
is Jan de Feyter overleden. Ik wil jullie vragen om te gaan staan en een moment stilte in acht te 
nemen voor leden en andere dierbaren die ons ontvallen zijn. 

Dan opent de voorzitter de 94ste Jaarvergadering van COVS Eindhoven e.o. 

Op de televisie worden sheets getoond met de verschillende agendapunten. 

2. Ingekomen stukken 

Als ingekomen stukken hebben we ontvangen de verklaring van de kascommissie d.d. 15-03-2022 en 
deze zal worden behandeld bij punt 7. 

Afmeldingen: Nick Ooms, Frank vd Nieuwenhof, Antoon van Gestel, Peter Houdijk, Johan van 
Vijfeijken, Jo Dassen, Arthur Smits (VCN), Kylian Walthuis en Guus Geurts. 

 

3. Goedkeuring notulen 93ste algemene jaarvergadering d.d. 21-09-2021 

Het verslag van de 93e algemene jaarvergadering betreft het 4 pagina’s tellende stuk dat wij bij de 
uitnodiging gevoegd hebben. Wij vragen uw goedkeuring voor het stuk wat wij u hebben 
toegestuurd. Er zijn geen opmerkingen en daarmee wordt dit stuk goedgekeurd. 

4. Mededelingen van het bestuur 

Ook 2021 was door Corona een raar verenigingsjaar. Met een aantal tussenpozen is er tot november 
getraind waarna we wederom door corona moesten stoppen. In september dachten we er vanaf te 
zijn, maar niets was minder waar. Gelukkig was het aantal ziekenhuisopnamen en de sterfte deze 
keer stukken minder hoog dan voorheen en zijn we inmiddels van de maatregelen af, maar zoals ik 
zonet al heb aangegeven, we moeten ons gezond verstand blijven gebruiken want corona is nog niet 
weg. In de periode dat er geen wedstrijden waren hebben we, in overleg met de trainers Hans 
Moonen en Eric Warners, er voor gekozen om 2 keer per week, op zondag en dinsdag te gaan 
trainen. Ook in 2021 hebben we de hele zomer doorgetraind en dat is velen goed bevallen. Er wordt 
op dit moment weer getraind op de vertrouwde dinsdagavond bij De Stip waarbij alles bij het oude 
lijkt, het Indoor Sport Centrum is open evenals de kantine. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan 
om op de woensdagen van 20.00 tot 21.00 bij Bladella te trainen met COVS Valkenswaard. Kun je een 
keer niet op dinsdag, dan is de training op woensdag een zeer goed alternatief. 



Vorig jaar is er ook gesproken over de toekomst van de Stip en het blijft voor ons als bestuursleden 
telkens weer een flinke belasting te zijn die we er bij krijgen. Het aanstellen van een beheerder is te 
kostbaar en de opbrengsten buiten WildWoozt  (Kinderdagverblijf) zijn zeer beperkt. Mocht 
WildWoozt wegvallen dan ontstaat er financieel een probleem. De Stip staat volledig los van de 
vereniging en is een aparte stichting. Echter De Stip is verweven en onlosmakelijk verbonden met 
COVS Eindhoven. 

 

5. Samenwerking/fusie met COVS Valkenswaard 

In september heeft Luuk Hendrix al een presentatie gegeven over de gesprekken die we aan het 
voeren zijn met COVS Valkenswaard. In de vorige arbitraal hebben we jullie een update gegeven. 
Vorige week hebben we met beide besturen aan tafel gezeten. Bas van Rijen zal jullie nu verder op 
de hoogte brengen van de status. Op verzoek van de vergadering zal er een enquête naar leden 
uitgaan, zodra plannen concreet zijn. Ook zal er in arbitraal regelmatig informatie worden gedeeld 
over de ontwikkelingen. Op dit moment liggen de huidige statuten bij de notaris om te bekijken hoe 
deze voor een nieuwe vereniging moeten worden. 

6. t/m 10 Financieel 

Hier neemt Henk van Bekkum het woord en hij licht de volgende stukken toe. Deze worden ook 
getoond op het scherm. 

 Jaarverslag penningmeester 
 Verslag kascommissie 

o Geen afwijkingen geconstateerd door Nick Ooms en Kylian Walthuis 
“Ondergetekenden, leden van de kascommissie van de COVS Eindhoven hebben de 
financiële administratie over het jaar 2021 gecontroleerd en hebben daar geen 
onregelmatigheden aangetroffen. De administratie zag er goed verzorgd uit. 

De commissie verzoekt de leden van de algemene ledenvergadering aan de penningmeester en 
daarmee het voltallige bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.”  

Nick Ooms & Kylian Walthuis 

 Vaststelling Balans V&W rekening 2021 en begroting 2022 
o Door de vergadering geen opmerkingen en deze worden vastgesteld 
o Graag aandacht voor sponsorclicks als u iets online bestelt! 
o De penningmeester geeft akkoord voor een rondje! 

 Vaststelling contributie 2023 
o Deze blijft gelijk voor 2023, € 55,-/jaar 

 Benoeming nieuwe kascommissie 
o Kai Fonken en Nick Ooms nemen plaats in de kascommissie, Kylian Walthuis zwaait af 

en wordt bedankt voor bewezen diensten.  
Hans Moonen wordt benoemd als reservelid. 

 

11. Verslagen over 2021 van de commissies 

De activiteiten van de diverse commissies zijn in 2021 zeer beperkt geweest. Alleen de redactie- en 
websitecommissie, het uitbrengen van Arbitraal en aanpassen van de website en de trainings- en 
sportcommissie, de wekelijkse trainingen hebben activiteiten gehad. Alle overige activiteiten zijn 
door corona niet door gegaan. Daarom hebben we voor dit jaar geen jaarverslag gemaakt. 



12. Uitreiking COVS-onderscheidingen 

De onderscheidingen hebben we 2 jaar doorgeschoven, in 2020 genoodzaakt door corona en in 2021 
omdat er nog beperkingen waren. We hebben toen besloten het door te schuiven naar deze vergadering. 
Daarom dit jaar een aantal onderscheidingen uit te reiken: 

 Antoon van Gestel   25 jaar (afwezig) 
 Anton Bogers  25 jaar 
 Nico Rensen  40 jaar 
 Paul Mulder  60 jaar  
 Gerard Geurds  60 jaar 
 Wil van de Velden 50 jaar (postuum) 

 

13. Bestuursverkiezing 

Er hebben zich geen leden gemeld die willen toetreden tot het bestuur.  

Van het bestaande bestuur zijn volgens het rooster van aftreden statutair aftredend: Jeroen Quinten 
en André Werrelmann.  

Jeroen Quinten stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn beschikbaar als voorzitter en André 
Werrelmann stelt zich voor een nieuwe termijn als bestuurslid beschikbaar. 

Dit wordt door de vergadering bekrachtigt door middel van een instemmend applaus. 

14. Woord aan de genodigden + 15. Rondvraag 

Theo Bisschops: meer een mededeling, COVS is een warme vereniging. Bij de uitvaart van Wil vd 
Velden was de COVS goed vertegenwoordigt. 
Hans Moonen: de website heeft maar weinig updates, misschien een idee om hier meer actief op te 
zijn. Graag ook Eric Warners toevoegen aan de trainingscommissie. 
Paul Mulder: Werving en selectie door KNVB blijft achter. VCN is on overleg met KNVB, maar loopt 
moeizaam. 
 

16. Sluiting 

Ik dank iedereen voor de aanwezigheid bij de vergadering. Speciaal dank ik Luuk Hendrix voor zijn 
aanwezigheid en de presentatie met betrekking tot de samenvoeging. Ik wil onze erevoorzitter Christ 
van der Donk bedanken voor het maken van de foto’s (Christ geeft aan dat dit de laatste keer is dat 
hij als fotograaf zal optreden) en de jubilarissen nogmaals feliciteren met zijn onderscheiding. 

Om 21.56uur sluit de voorzitter de vergadering 

 

Pieter Elbersen 

Secretaris COVS Eindhoven e.o. 


