
Verslag Algemene Jaarvergadering COVS Valkenswaard 25-04-2022 
 
Aanwezig:| 
Marc Grijseels, Wil Rombouts, Henk, Ruud van Meijl, Stijn van Zuilichem, Joris Heusschen en Bas van 
Rijen (COVS Eindhoven) 

Afwezig met kennisgeving: 
Toon Loomans, Rinus van den Heuvel, Paul van Summeren, Cor Dirkx, Patrick Hoeks, Wim van de 
Zanden, Mario van Dinter, Peter Ophey, Janus van Rijzingen, COVS Helmond, Henk Verberne, Jan 
Marien en Ad Kerkhofs 

1. Opening door de voorzitter: 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en verzoekt iedereen om één minuut stilte te 
houden voor degene die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. 
 

2. Mededelingen: 
We zitten wederom in de Stip omdat Den Bommel in dit tijdbestek niet beschikbaar was op voor 
ons mogelijke data. 
 

3. Ingekomen- en uitgaande stukken: 
Inkomend:  
Input vanuit de landelijke COVS de voortgang met de gesprekken met de KNVB 
- Wil Rombouts: Wellicht voordragen of de kilometervergoeding wat hoger mag in verband met 
de gestegen brandstofprijzen 
- De voorzitter licht toe dat hij uit bronnen heeft vernomen dat ze naar de vergoedingen aan het 
kijken zijn, met name die van rapporteurs en coaches.  
- Marc Grijseels geeft aan dat hij een tweede scheidsrechter mist bij het zaalvoetbal. Paul geeft 
aan dat er minder scheidsrechters zijn, maar dat ze ook in andere districten geen secretaris meer 
hadden. Daarom hebben ze dit ook voor Zuid 1 gelijk getrokken. 
Uitgaande stukken: 
Er zijn geen uitgaande stukken 
 

4. Notulen ledenvergadering 21 oktober 2021 
 Geen opmerkingen vanuit de zaal 
 

5. Jaarverslag secretaris 
Het aantal leden is van 45 gedaald naar 41. 3x opzegging en 1x overlijden 
 

6. Jaarverslag penningmeester 
Het jaar 2021 hebben we met een plus afgesloten van € 118,54. 
Inkomsten 2021 
De inkomsten zijn € 135,17 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat er geen verkopen zijn 
gedaan voor de COVS- en bondsartikelen en de lager uitgevallen sponsoring. Donaties van 
verenigingen zijn er geen geweest. Vanwege de corona beperkingen vonden wij als bestuur (in 
samenspraak met COVS Eindhoven), het niet gepast om verenigingen hiervoor actief te 
benaderen. 
Uitgaven 2021 



Voor de uitgaven hebben we een aantal grote verschillen ten opzichte van de begroting, 
vanwege het niet door gaan van een groot aantal activiteiten. Bij vrijwel iedere commissie zijn er 
geen activiteiten geweest.  
Door de beperkingen zijn er ook bestuurlijk minder kosten gemaakt en is vanuit de VCN voor het 
1e kwartaal geen afdracht in rekening gebracht.  
Wel zijn de representatiekosten vele malen hoger dan begroot. De oorzaak hiervan komt door 
het uitdelen van de handdoeken medio Maart en de fruittassen in November. 
Begroot was een uitgaven post van € 2.425,00. Er is € 2.289,83 uitgegeven. Per saldo een positief 
verschil van € 135,17. 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 
Jan Mariën en Joris Heusschen hebben de administratie gecontroleerd en hier geen 
onregelmatigheden in aangetroffen. 
 

8. Begroting  
De voorgestelde begroting is door de leden geaccepteerd.  
 

9. Vaststellen van de contributie  
De leden gaan akkoord met de contributie van € 50,00 
 

10. (Her)verkiezing kascontrolecommissie 
Jan Mariën en Joris Heusschen worden bedankt voor de controle. Joris Heusschen en Marc 
Grijseels nemen zitting in de kascontrolecommissie voor 2022. 
Stijn van Zuilichem biedt zich aan als nieuwe reserve 
 

11. Verslagen commissies over 2022 
a. Redactie commissie 

Er zijn in 2022 4 clubbladen uitgebracht 
b. Spelregelcommissie 

Geen activiteiten 
c. Sportcommissie 

Geen activiteiten 
d. Ontspanningscommissie 

Geen activiteiten 
e. Werving en Behoud 

Geen activiteiten 
f. Trainingen 

Daar waar de beperkingen die toelieten, is er zoveel als mogelijk getraind. 
 

12. Bestuursbeleid 
a. Luuk presenteert de voortgang van de fusie met COVS Eindhoven. Vanuit COVS 

Eindhoven en Valkenswaard wordt een enquete rond gedaan om bij alle leden na te gaan 
of zij het eens zijn met de fusie. Dit voorstel is vanuit de leden van COVS Eindhoven 
gekomen. Hierin zullen de argumenten voor de fusie nog nader worden toegelicht. Aan 
de hand van de conclusie zullen beide verenigingen het traject al dan niet gaan 
voortzetten 

b. De redactie heeft aangegeven dat de huidige drukker voor het clubblad gaat stoppen. 
Henk geeft aan dat zij ongeveer 1 euro per clubblad betalen. In het verleden betaalden 



wij 0,27 cent clubblad, de nieuwe offerte zit rond de 50 cent. Eindhoven stuurt de leden 
digitaal het clubblad en naar clubs en sponsoren sturen zij het nog fysiek. De meerkosten 
worden de leden geaccepteerd.  

c. Daniel geeft aan dat er ontwikkelingen zijn om in Valkenswaard scheidsrechters 
cursussen gegeven worden die met behulp van gemeentelijk geld gefinancierd worden. 
Wil kaart aan dat er nog een potje voor het opleiden bij de gemeente Bergeijk kan zijn 
zodat ze dit lokaal kunnen gaan implementeren. Daniel neemt contact op met Wil om 
hem hierin te ondersteunen. 
 

13. Pauze 
 

14. Bestuursverkiezingen 
Luuk Hendrix (penningmeester) en Teun Martens (secretaris) zijn aftredend als bestuurslid. Luuk 
Hendrix is unaniem herkozen als penningmeester voor de periode van tenminste 2 jaar. Teun 
Martens heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Doordat er op dit moment geen vervanger is, en de 
mogelijke fusie met COVS Eindhoven, treedt Luuk Hendrix vanaf heden op als interim-secretaris. 
 

15. Huldiging jubilarissen 
Wij hebben twee jubilarissen: Patrick Hoeks en Peter Ophey. Beide heren hebben zich bij het 
bestuur afgemeld en kunnen helaas niet vanavond aanwezig zijn. Op passende wijze wordt met 
hierbij stil gestaan. 
 

16. Verenigingsman van het jaar 
Doordat er weinig activiteiten zijn geweest, is besloten op dit moment geen verenigingsman van 
het jaar aan te wijzen 

 
17. Genodigden aan het woord 

Bas van Rijen (COVS Eindhoven) beaamt de prettige voortgang in het onderzoek naar de fusie en 
feliciteert (ondanks afwezigheid) Peter Ophey en Patrick Hoeks. 
 

18. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag 
 

19. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen een goede terugreis. 


