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Secretariaat: Boomgaardlaan 20 

 2351 CR Leiderdorp 

 

 

Leiderdorp, 29 maart 2019 

 

 

Geachte collega, 

 

 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering die wordt 

gehouden op maandag 29 april 2019 in ons clubhuis aan de Boomgaardlaan 20 te Leiderdorp. 

 

De vergadering begint om 20.00 uur. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur van de COVS groep Leiden e.o. 

 

 

 

Ronald Vermeulen 

secretaris 
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Postadres + Clubgebouw Boomgaardlaan 20, 2351 CR Leiderdorp 

IBAN NL84 INGB 0000 1997 83 t.n.v. C.O.V.S. groep Leiden en omstreken 

Internet http://www.covsleiden.nl 

Ereleden 

C. Cozijn P.N.A. van der Geer † P.Ch. Kadiks 

Th. W. van der Klugt † A. Ladan † G.J.P. van der Meer - van Goozen 

P.W.M. van der Meer A. van der Velden † A. Verhoeff †  

 

Leden van verdienste 

W.J.C. Akerboom C. van Britsum H. Dijkers 

K.G. Kadiks † K.E. Meeuwenberg † M. Slierings  

G. Thomasse 
 

Voorzitter (2019) 

J.Q. de Jong  voorzitter@covsleiden.nl  (0252) 374 328 

 

Secretaris (2020) 

R.G.A. Vermeulen  secretaris@covsleiden.nl  (071) 889 69 11 

 

Penningmeester (2020) 

L.W.M. Apperloo  penningmeester@covsleiden.nl  (071) 888 47 09 

 

Ondersteuning clubarbitrage, Werving, Behoud & Molestaties (2020) 

J. Waleveld  werving@covsleiden.nl  (06) 42 95 86 65 

 

Coördinator onderhoud van het clubgebouw (2019) 

R.C.H. van der Ploeg  remco@covsleiden.nl  (071) 589 98 60 

 

Evenementen (2021) 

vacature  evenementen@covsleiden.nl 

 

Ledenadministratie 

P.Ch. Kadiks  ledenadministratie@covsleiden.nl  (071) 521 20 02 

 

Beheer accommodatie 

P.W.M. van der Meer  beheer@covsleiden.nl  (071) 589 52 58 

 

Trainer Alphen aan den Rijn 

W. Schreuder  trainer@covsleiden.nl  (0172) 444 533 

 

Trainer Leiderdorp 

E. van der Perk  trainer@covsleiden.nl  (071) 531 57 11 

R.C.H. van der Ploeg  trainer@covsleiden.nl  (071) 589 98 60 

C.J.J. van der Werf  trainer@covsleiden.nl  (071) 561 26 30 

P.W.M. van der Meer  trainer@covsleiden.nl  (071) 589 52 58 
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AGENDA 

 

1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

3. Concept-notulen van de algemene ledenvergadering van 16 april 2018 (zie pagina’s 5 t/m 10) 

 

4. Jaarverslag 2018 van het bestuur door de secretaris (zie pagina’s 11 t/m 16) 

 

5. Financieel jaarverslag 2018 van het bestuur door de penningmeester (zie pagina 4 en pagina’s 18 t/m 21) 

 

6. Verslag van de kascontrole commissie (zie pagina 22) 

 

7. Begroting 2019 (zie pagina 19) 

 

8. Vaststellen contributie 2020 (zie pagina 4) 

 

 P A U Z E 

 

9. Uitsluiting wegens contributieschuld (zie pagina 4) 

 

10. Bestuursbeleid 

 

11. Bestuursverkiezing (zie pagina 4) 

 

12. Benoeming commissies (zie pagina 4) 

 

13. Rondvraag 

 

14. Sluiting 
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Toelichting bij de agenda 

 

Punt 5 (Financieel jaarverslag 2018 van het bestuur door de penningmeester) 

In het financieel jaarverslag van 2017 is een verkeerd bedrag opgenomen namelijk de lening aan de gemeente. Er 

staat een bedrag van €20.731,22 er had moeten staan €20.154,68. Deze vergissing is begaan omdat de exacte rente 

niet bekend was of een menselijke fout. In het verslag van dit jaar is het gecorrigeerd. 

In deze jaaropgave is geen kostenpost opgenomen van de loterij. De afdracht heeft nog niet plaats gevonden dit is 

helaas niet gebeurd door droevige familieomstandigheden eerder dit jaar. 

Er staat nog een post open van een lid die zijn contributie niet heeft betaald. Het lid verteld dat hij heeft bedankt in 

2017 maar bij het bestuur is niet terug te vinden of dit ook daadwerkelijk is gebeurd. 

Verder hebben we een wat grote uitgave gedaan voor de aankoop van de pupil van de week vaantjes. 

Er is een ontbijt georganiseerd voor de Doerak club afgelopen zomer en de netto opbrengst is gedoneerd aan de 

post jubileum 90 jaar. 

 

Punt 8 (Vaststellen contributie 2020) 

Het bestuur stelt voor de contributie- en donatiebedragen ongewijzigd te laten. 

Dit betekent dat ook in 2020 de volgende bedragen gelden: 

Contributie voor leden € 57,50 

Contributie voor juniorleden t/m 18 jaar € 10,00 (Leeftijd per 1 januari 2020) 

Contributie voor juniorleden 19 t/m 21 jaar € 32,50 (Leeftijd per 1 januari 2020) 

Contributie voor gezinsleden € 32,50 

Minimaal donatiebedrag € 30,00 

De vergadering heeft het recht om van bovengenoemd voorstel af te wijken. 

 

Punt 9 (Uitsluiting wegens contributieschuld) 

Het bestuur stelt voor om de volgende persoon wegens contributieschuld uit te sluiten: 

 M.N. Groot  

    

Punt 11 (Bestuursverkiezing) 

De heer J.Q. de Jong is aftredend en stelt zich herkiesbaar als voorzitter. 

De heer R.C.H. van der Ploeg is aftredend en stelt zich herkiesbaar als bestuurslid. 

De heer L.G. Zirkzee stelt zich verkiesbaar als bestuurslid. 

 

Kandidaatstelling door de leden moet uiterlijk zeven dagen voor de vergadering per aangetekend schrijven bij de  

secretaris zijn ingediend. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een door de kandidaat getekende 

bereidverklaring, gesteund door ten minste 5 stemgerechtigde leden, hetgeen uit handtekeningen en de namen in 

blokletters, zal moeten blijken. 

 

Punt 12 (Benoeming commissies) 

Het bestuur stelt voor om de commissies te (her-)benoemen: 

 

Kascontrole commissie 

De heren R. Wielinga, H. Ravensbergen en H.M. van Belkum 

Er worden nog twee reserveleden gezocht, één wegens de kandidatuur voor het bestuurslidmaatschap van L.G. 

Zirkzee. 

 

Evenementen commissie 

De heer P. Masmeyer. 

Communicatie commissie 

De heren B.R. Annegarn, S. de Groot en J. Waleveld. 

Beheer accommodatie 

Mevrouw G. van der Meer en de heer P.W.M. van der Meer. 
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Concept-notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de COVS groep Leiden en omstreken, 

gehouden op 17 april 2018 

 

1. Opening: 

De voorzitter opent de vergadering om 20:15u. 

 

“Covs-ers,  

Gisteren bereikte ons het droeve bericht dat Jan vd Linde is overleden. 

 

Jan was al een hele tijd ziek en we wisten eigenlijk wel dat het einde nabij was. Maar drie weken geleden 

was ik nog op bezoek bij Jan en Els en zoals altijd was hij opgewekt en vertelde hij een soort enthousiast 

over de behandelingen die niet meer gedaan werden maar vooral over wat de dokteren nog wel voor hem 

in petto hadden. Van opgeven was geen sprake! 

 

Dat het niet goed ging, dat was wel duidelijk. Maar toen we het bericht kregen, kwam dat toch 

onverwacht. 

 

Jan vd Linde, samen met zijn onafscheidelijke maatje Bert vd Akker, was als het even kon, en dat was 

bijna altijd op donderdagavond, te vinden op het trainingsveld. Een half uurtje trainen, later toen de 

leeftijd vorderde nog wat korter en dan douchen en tijdens het slappe lullen na de training een wijntje. 

Dan had hij het naar zijn zin. 

 

Zeker als het weer wat minder was, zei hij steevast in de kleedkamer dat Els hem weer voor gek 

verklaarde dat hij op zijn leeftijd toch weer even ging trainen. Of althans, wat daarvoor doorging. Maar 

hij genoot ervan. 

 

In 2015 hebben we hem de versierselen van het 50 jarig lidmaatschap opgespeld. Daar was hij trots op. 

Maar daarna werd hij donateur omdat dat financieel beter was voor onze club. Want voor de club, de 

COVS Leiden, daar had hij een groot hart voor. Samen natuurlijk met zijn grote passie, de 

scheidsrechterij.  

 

Als docent voor de KNVB heeft hij zeer vele scheidsrechters mogen opleiden. Samen met Bert vormde 

hij een duo wat zijn weerga binnen de KNVB niet kende. Met name de Scheidsrechters Opleiding II was 

hun ding. En ik ken geen door hem opgeleide scheidsrechters, die daar geen goede herinneringen aan 

hebben. Geldt voor mij ook. 

 

Een mooie herinnering aan Jan wil ik hier met u delen. Toen ik 20 jaar geleden mijn eerste seizoen 

gefloten had voor de KNVB mocht ik als beloning vlaggen in een nacompetitiefinale met Piet Labrujere 

bij VV Alphen. Vooraf maakte Piet de afspraak: vlaggen is fluiten. En ik had nog nooit gevlagd. Dat ging 

in de wedstrijd dan ook een keer faliekant mis. Piet zag dat maar volgde onverstoorbaar mijn signaal. 

Maar ook vanaf de kant viel mijn fout op. Heel fijntjes kreeg ik te horen van wat later Jan vd Linde bleek 

te zijn: Ja, dat valt nog niet mee hoor, dat vlaggen. Altijd langs de lijn te vinden, ook in het zaalvoetbal, 

altijd bezig met de scheidsrechterij. Een neusje voor talent en een inspirator voor onze jonge leden.  

 

Ik wil u vragen om staande enige moment Jan te herdenken… 

 

Allemaal van harte welkom op onze jaarvergadering. Een speciaal welkom aan Rene Kiebert als 

vertegenwoordiger van het hoofdbestuur (VCN) die een aantal jaarvergadering in het district bezoekt, 

onze ereleden Piet van der Meer, Gerda van der Meer en Peter Kadiks en onze leden van verdienste Wim 
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Akerboom en Hans Dijkers. 

 

Wat ik al vaker gezegd heb, speechen vind ik niet iets voor de jaarvergadering, dat doe ik altijd op de 

nieuwjaarsreceptie. Meestal heb ik dan toch nog wel een paar woorden, maar dit jaar moet ik u zeggen dat 

ik dat niet heb. Verder is de agenda royaal en geeft alle mogelijkheden om zaken te bespreken zoals die 

actueel zijn. En die we actueel willen maken. Het staat u uiteraard vrij om bij alle agendapunten uw 

opmerkingen te maken en uw vragen te stellen. 

 

Hierbij verklaar ik deze vergadering voor geopend.” 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen: 

-Verslag van de kascontrolecommissie, te behandelen bij agendapunt 6 

-Afzeggingen: Leo Apperloo (penningmeester), Joey Waleveld (bestuurslid), Cor Cozijn, Cor Bey, Peter 

de Jong, Geert van Kuijlenborg, Peter Korst, Willem Hoek, Albert de Jong, Aad Reyneveld, Rob 

Wielinga, Theo Frankhuizen en Martin van Heesch 

 

3. Concept Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2017. 

Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Met dankzegging aan de notulist, secretaris Ronald 

Vermeulen. 

 

4. Jaarverslag 2017. 

Rene Kiebert (VCN) vraagt naar de afname van de molestaties zoals vermeld bij “2.3 Werving en 

behoud”. Vooral of en hoe dat gemeten is. De voorzitter geeft aan dat er vorig jaar geen molestaties waren 

van leden van COVS Leiden, dus een afname. Helaas is er dit jaar wel al één molestatie gemeld. 

 

Ernstjan van der Perk bevestigd dat Piet van der Meer in het seizoen gestopt is als trainer. Maar is blij dat 

hij weer training geeft. De voorzitter is hier ook verheugd over. 

 

Ernstjan van der Perk mist de vermelding in het jaarverslag dat Annie Akerboom een mooie jubileum 

video gemaakt heeft. De voorzitter geeft aan die in dit lopende kalender gemaakt is, dus volgend 

jaarverslag vermeld zal worden. 

 

Er zijn verder geen opmerkingen. Het Jaarverslag 2017 wordt vastgesteld met dank aan de secretaris en 

eenieder die daaraan een bijdrage heeft geleverd. 

 

5. Financieel Jaarverslag. 

De voorzitter presenteert, bij afwezigheid van de penningmeester, het financieel jaarverslag 2017. 

Ben Bras: Vraagt waarom de hoogte van de post “Elektra” zo hoog is. De voorzitter geeft aan dat vanaf 

het begin van de opening van het nieuw clubgebouw er een gezamenlijke meter was. Maar door de 

animositeit van de laatste jaren met de buren vond het bestuur het belangrijk deze te scheiden. Het was 

volgens de secretaris ook duurder omdat we onverwacht een eigen aardleiding moesten laten slaan. En we 

doen onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Dan is een eigen meter ook snel 

terugverdiend.  
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6. Verslag Kascommissie. 

Namens de kascommissie leest Hans Dijkers het verslag van de kascommissie voor.  

Het moet hem van het hart, het is een dik boekwerk met vele kostensoorten. Hij verzoekt om grotere 

letters. 

Hans verzoekt de inventaris duidelijk te specificeren. 

 

Er zijn geen onregelmatigheden in de boekhouding geconstateerd en stelt namens de kascommissie aan de 

ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen ten aanzien van de financiële administratie over 

het boekjaar 2016. 

De vergadering gaat hiermee met applaus akkoord. 

 

Peter Kadiks geeft aan dat het sinds de inventaris opgave sinds het nieuwe pand op deze manier gaat. 

Willem Akerboom geeft aan dat toen hij penningmeester was er een lijst was van de inventaris met alles 

op één HFL (Hollandsche Florijn/gulden) gewaardeerd. 

 

7. Begroting 2018 

Wim Akerboom merkt op dat de donaties vorig jaar begroot waren op € 1000 terwijl de inkomsten € 500 

waren. En vraagt waarom deze nu weer op € 1000 staan. De voorzitter verklaart dat de we verwachten dat 

een aantal obligaties niet uitbetaald worden, maar gedoneerd worden aan de vereniging. Die willen we 

niet apart noteren. 

 

De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

8. Vaststellen contributie 2019 

Ben Bras vraagt hoe de contributie zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde. Rene Kiebert (VCN) 

geeft aan dat Leiden gemiddeld is. Den Haag gaat naar € 70. 

 

Cees van der Werf stelt voor om in 2019 eenmalig € 2,50 voor het jubileum te doen. De voorzitter vindt 

dat een te klein bedrag en moeilijk uit te leggen aan leden die er vanavond niet zijn. 

 

De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Per 1 januari 2019: 

Leden    57,50  euro 

Junioren       t/m  18 jaar 10,00   leeftijd per 1 januari 2019 

Junioren 19  t/m  21  32,50  leeftijd per 1 januari 2019 

Gezinsleden    35,00 

Minimale donatie  30,00 

 

De pauze wordt overgeslagen. 

 

  



 C.O.V.S. GROEP LEIDEN EN OMSTREKEN 
 opgericht 29 april 1929 

  

 Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters 

 Koninklijk goedgekeurd 6 juni 1973, nummer. 63 

  

 Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2018 
  

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Pagina 8 

9. Uitsluiting wegens contributieschuld. 

De heren V.A. Nugteren, J.P. van den Oever en P. van Rossum worden door de vergadering uitgesloten 

wegens contributieschuld. 

 

Ben Bras vraagt of genoemde heren nog steeds actief zijn als scheidsrechter. Van Rossum is nog zeker 

actief, de andere is niet bekend. 

 

10. Bestuursbeleid. 

De voorzitter vraagt de vergadering wat zij van het beleid vindt zoals het bestuur dit momenteel voert? 

 

Ben Bras: is benieuwd naar de afname van het aantal leden en hoe we aan nieuwe aanwas komen. Rene 

Kiebert (VCN) geeft aan dat er landelijke promotiefilm welke bij SO3 cursussen getoond wordt. 

Rotterdam (en anderen) hebben een adoptieplan waarbij nieuwe scheidsrechters bij hen komen trainen en 

spelregeluitleg krijgen. Er zijn clinics in de week van de scheidsrechter. Dit jaar was er voor het eerst een 

landelijk congres. 

Ben vraagt wat de clinics hebben opgeleverd. Volgens Rene is dat voornamelijk bekendheid en goodwill. 

Het aantal nieuwe leden is niet hard te maken. 

 

Ernstjan van der Perk geeft aan dat hij als KNVB docent regelmatig cursus geeft, maar niet altijd in de 

buurt. Van de cursisten zijn er aardig wat lid geworden. 

Hij blijft hier de COVS promoten. 

 

Remco van der Ploeg is bij Foreholte voor een SO3 diploma-uitreiking geweest. Heeft met 5 man contact 

gehad. Maar helaas heeft dit nog geen lidmaatschap opgeleverd. 

Ernstjan van der Perk stelt voor om een speciale training voor hen te organiseren. En de cursisten van de 

laatste paar jaar uit te nodigen. De voorzitter neemt de genoemde punten mee. 

 

Ernstjan van der Perk adviseert alle leden om ook te gaan kijken bij nieuwe leden en zich als begeleider 

op te geven. De voorzitter is het daar van harte mee eens. We hebben als vereniging de mogelijkheid om 

te kunnen helpen met een begeleider.  

 

Ernstjan van der Perk vraagt naar de enquête welke vorig jaar ter sprake is gekomen. De voorzitter heeft 

de enquête van COVS Gouda ontvangen maar heeft door persoonlijke omstandigheden nog niet 

gelegenheid gehad hiervan een geschikte enquête voor onze vereniging te maken. 

Ernstjan vraagt wat erin zou komen. De voorzitter wil vooral weten wat de leden verwachten, wat ze 

willen, hoe richt je de training in en waarom de nieuwe leden niet komen. Waar gaan we heen met onze 

COVS. 

 

Rene Kiebert (VCN) vraagt naar de Spelregelwedstrijden en of wij gaan deelnemen aan de 

districtswedstrijden voor Scheidsrechters. De voorzitter geeft aan dat wij een enthousiaste groep hebben 

die voor eigen leden 6 keer per jaar interne wedstrijden organiseert. Deze worden boven gemiddeld goed 

bezocht, met goede uitleg en geeft hiervoor de complimenten aan Ernstjan van der Perk en z’n groep. 

Helaas is er geen animo voor districtswedstrijden voor zowel scheidsrechters als jeugd. Er is niet genoeg 

kader voor de organisatie ervan. 
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11.  Bestuursverkiezing 

De heer R.G.A. Vermeulen wordt bij acclamatie met applaus herkozen als secretaris. 

De heer L.W.M. Apperloo wordt bij acclamatie met applaus herkozen als penningmeester. 

De heer J. Waleveld wordt bij acclamatie met applaus herkozen als bestuurslid. 

 

12. Benoeming Commissies 

De vergadering benoemt een nieuwe kascommissie gevormd door Hans Dijkers, Willem Akerboom en 

Rob Wielinga. 

Reserveleden zijn Lucas Zirkzee en Henry van Belkum. 

Beheer accommodatie wordt gevormd door Piet en Gerda van der Meer. 

De evenementencommissie wordt gevormd door Piet Masmeyer.  

De commissie communicatie wordt gevormd door Bas Annegarn, Stefan de Groot en Joey Waleveld.  

 

13. Rondvraag 

Ben Bras: Mist al een tijdje het lijstje aanstellingen op de website. Ernstjan van der Perk reageert dat er 

geen email meer komt met de uitnodiging om de aanstellingen in te vullen. Er is nu een permanente link, 

maar er is nu geen trigger moment meer. Ook wordt die niet meer op Facebook gepost. Joey Waleveld zal 

het met de commissie communicatie bespreken. 

Ben Bras: Vraagt of op de website door de webmaster het oude nieuws opgeschoond kan worden. Dat 

wordt door Peter Kadiks toegezegd. 

Henry van Belkum vraagt naar de mogelijkheid om via de COVS een Fysiotherapeut of verzorger aan te 

kunnen bieden. Cees van der Werf geeft aan dat het eerste consult gratis is en kan zonder tussenkomst van 

een huisarts. De voorzitter geeft aan dat het voor de COVS financieel lastig is. 

Lucas Zirkzee geeft aan dat hij in de tijd van de vorige kantine sportmasseur was en er stond een 

massagetafel. Maar er was weinig animo. De voorzitter geeft aan dat we er nu niet aan gaan werken. 

Ernstjan mist iets voor het 90-jarig jubileum in 2019. De voorzitter meldt dat we inmiddels een 

jubileumcommissie hebben opgericht met als voorzitter Peter Kadiks. Hij geeft het woord aan Peter 

Kadiks die meldt dat er geen officiële receptie komt, maar zeker een gezellig avond. 

De voorzitter voegt toe dat we een Technische Dag gaan organiseren in januari 2019. Hij vraagt hiervoor 

de medewerking van de leden. En er wordt een sportcafé georganiseerd. Hij roept leden op om ideeën bij 

de commissie in te dienen. 

Rene Kiebert (VCN) ziet in het contributieoverzicht “leden t/m 21 jaar” en roept op een team af te 

vaardigen naar het 7x7 voetbaltoernooi in Eindhoven. 

Piet van der Meer heeft het vermoeden dat de bezoekers van de KNVB thema-avonden vooral voor de 

punten komen. En de inhoud is vaak droevig. Remco van der Ploeg bevestigt het vermoeden en heeft het 

meegemaakt dat een docent bij de inleiding al aangeeft dat de meesten voor de punten komen en hij 

anderhalf uur moet volpraten. 

Rene Kiebert (VCN) vermoedt dat het vooral aan het onderwerp van de avond ligt. Soms zijn de reacties 

wel lovend en is de sfeer enthousiast maar er is ook veel zorg over de inhoud. 

Ernstjan van der Perk denk dat het lastig is voor de KNVB om telkens weer een interessant onderwerp te 

vinden. 

Rene Kiebert (VCN) bevestigt de punten van zorg. 

Piet vraagt of VCN daar inspraak in heeft. Rene bevestigd dat er door COVS bijvoorbeeld is 
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aangedrongen op het gebruik van beelden van amateurvoetbal. En dat is inmiddels aangepast. 

Ernstjan van der Perk geeft aan dat het ook ligt aan de deelnemers. Volgens Cees van der Werf ligt het 

echter vooral aan de docent. Sommigen kunnen dit beter dan andere. 

Piet van der Meer: Feliciteert secretaris Ronald Vermeulen, penningmeester Leo Apperloo en Joey 

Waleveld met hun herbenoeming. Hij bedankt het bestuur voor hun inzet en wenst hen wijsheid toe. Hij 

hoopt dat COVS groep Leiden e.o. na het 90 jarig bestaan ook de 100 zal halen. 

De voorzitter denkt dat tendens zo niet is, maar het bestuur zal trachten het tij te keren. En bedankt Piet 

voor zijn mooie woorden. 

De voorzitter besluit met het uitdelen van de gebruikelijke cadeau voor de beheerders en trainers. Ook 

Leo Apperloo en Lucas Zirkzee ontvangen deze voor hun wekelijkse inzet in het onderhoud van het veld 

en kantine. Er zijn bloemen voor Gerda van der Meer en een speciale dinerbon voor Piet en Gerda voor 

hun bijzonder inzet bij het kantinebeheer. 

Ook een bos bloemen voor Annie Akerboom die een mooie presentatie video heeft gemaakt van COVS 

Leiden, welke tijdens het jubileum jaar meerdere malen getoond zal worden. 

 

14. Sluiting 

Om 21.45u sluit voorzitter Jan de Jong de vergadering. 

 

Notulist: Ronald Vermeulen 
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Jaarverslag van de COVS groep Leiden e.o. over 2018 

 

1. Bestuurssamenstelling 

Formeel was de taakverdeling binnen het bestuur als volgt: 

 

Jan de Jong Voorzitter 

Ronald Vermeulen Secretaris  

Leo Apperloo Penningmeester 

Joey Waleveld Clubarbitrage, werving en behoud, molestatie begeleiding, Commissie 

Communicatie 

Remco van der Ploeg Onderhoud clubgebouw 

vacature Evenementen 

 

2. Secretariaat en ledenadministratie 

Als geweldigde ondersteuning van het secretariaat verzorgt Peter Kadiks de ledenadministratie en is webmaster van 

de website. 

 

De website heeft een technische update gekregen. Daar merkt u waarschijnlijk niets van, maar we hebben nu een 

SSL certificaat. Zodat de website en het data verkeer beter beveiligd is. 

 

Voor de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving hebben we een privacy 

reglement opgesteld. Alle bestuursleden, beheerders en ledenadministrateur hebben een geheimhoudingsverklaring 

getekend. Er is een dataverwerkers overeenkomst met COVS Nederland opgesteld. 

Hierdoor voldoen we aan de nieuwe AVG wetgeving. 
 

2.1 Ledenadministratie 

Het ledenbestand was op 31 december 2018 als volgt opgebouwd: 

 

 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 

Ereleden 4 4 3 2 2 

Leden van verdienste 5 5 6 8 8 

Leden 70 73 79 84 89 

Juniorleden (0 t/m 18 jaar) 5 2 0 2 5 

Juniorleden (19 t/m 21 jaar) 1 3 3 3 2 

Donateurs 11 12 11 11 7 

Gezinsleden 2 2 3 4 4 

Gezinsleden (0 t/m 18 jaar) 0 0 2 2 1 

Gezinsleden (19 t/m 21 jaar) 2 2 1 0 0 

Subtotaal 100 103 108 116 118 

Te royeren op jaarvergadering 1 3 0 0 2 

Totaal 99 100 108 116 116 

 

In 2018 moesten we helaas afscheid nemen van een lid en een donateur: 

Op 12 april overleed Jan van der Linde op 84-jarige leeftijd en op 28 oktober overleed Sjors de Wit op 78 jarige 

leeftijd. 

 

Afgelopen jaar hebben wij 8 nieuwe leden kunnen inschrijven. 

Eén persoon heeft zijn steun door middel van donatie beëindigd en één lid heeft zijn lidmaatschap opgezegd en is 

donateur geworden. 

Tenslotte ontvingen wij zes opzeggingen. 
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2.2 Jubilea en onderscheidingen 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft Martin van Heesch (COVS West 2) een aantal leden gehuldigd.  

 

C. (Cor ) van Tol  50 jaar lidmaatschap COVS 

H. (Hans) Dijkers  50 jaar lidmaatschap COVS 

P.H.M. (Peter) Korst  40 jaar lidmaatschap COVS 

P.T.M. (Peter) Beukeboom 40 jaar lidmaatschap COVS 

 

A. (Aat) Wortman en W. (Willem) Hoek konden niet aanwezig zijn en worden op een later moment gehuldigd voor 

hun 50 jaar resp. 25 jaar lidmaatschap COVS. 

 

2.3 Werving en behoud, begeleiding van molestaties. 

Het blijft lastig om nieuwe, startende scheidsrechters te werven. Sinds een aantal jaren zijn de cursussen bij de 

KNVB veranderd. Zo is er een verenigingsscheidsrechters cursus welke eerst gevolgd moet worden om deel te 

nemen aan de SOIII om KNVB scheidsrechter te kunnen worden. Hierdoor zijn er minder cursussen in onze regio 

waardoor wij ons ook lastig kunnen promoten. Zo zijn verenigingsscheidsrechters nagenoeg niet geïnteresseerd in 

de COVS. Wij zijn dit jaar naar elk mogelijke cursus gegaan om onze vereniging te promoten. Er is ruimte 

gecreëerd in het lesprogramma hiervoor. Het is fijn om te zien dat deze methode zijn werkt. We hebben enkele 

nieuwe leden kunnen verwelkom, waaronder ook jongere talenten.  
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De kracht van social-media maakt het lastig om nieuwe leden aan te trekken. Op dit media kunnen scheidsrechters 

praten over het scheidsrechters vak en denken dat hierdoor de COVS overbodig is. Samen met de commissie 

communicatie proberen wij te laten merken dat wij veel meer te bieden hebben dan alleen praten over het vak en 

dat het belangrijk is en blijft om lid te zijn van de COVS. Wij roepen ook de leden op om de COVS blijven te 

promoten. We hopen met de naamsverandering meer bekendheid te creëren.  

 

Vertrekkende leden zijn veelal scheidsrechters die stoppen met fluiten of geen tijd meer hebben om te komen 

trainen. Het lukt ons beter om deze leden te behouden als donateur. De COVS biedt veel meer dan alleen 

trainingsfaciliteiten en we moeten het ook hebben van onderlinge solidariteit. Niet iedereen kan actief aan het 

clubleven meedoen, maar door een lidmaatschap maak je het wel mogelijk, dat regionale 

scheidsrechtersverenigingen kunnen blijven bestaan en hun dienstenpakket kunnen aanbieden. En bovendien: in 

feite betaalt de KNVB de COVS contributie, want in de wedstrijdvergoeding zit een bedrag opgenomen voor de 

kosten van het lidmaatschap van een belangenvereniging als de COVS.  

 

Op het gebied van molestatie hebben wij helaas een aantal incidenten gehad. Wij en de COVS landelijk proberen 

hier bovenop te zitten en met succes. Bij ons zie je een duidelijke afname. Het lijkt erop dat het onmogelijk is om 

helemaal geen molestaties meer te hebben op het veld en zaal. Steun van elkaar en de KNVB is belangrijk en wij 

zien dat dit ook gebeurd. Wij blijven erbij dat we elke vorm van geweld tegen onze leden en niet leden 

verafschuwen. 

 

2.4 Commissie Communicatie 

Een aantal jaar geleden is deze commissie opgericht op alle communicatie via deze commissie te laten verlopen. Zo 

zorgen wij ervoor dat de nieuwsbrief gepubliceerd wordt en alle overige media up-to-date is. Zo is Facebook het 

meest populair bij onze leden en niet leden. Dit is toegankelijk voor iedereen welke ook de aanstellingen kan zien 

van onze leden. Deze staan overigens ook op onze website. Leo Apperloo stuurt elke week de link waarin elk lid 

zijn aanstellingen kan invullen. Erg makkelijk te doen. Vraag het na aan één van de leden en deze helpen je hier 

ook bij. 

 

3. Contacten met bestuur zusterverenigingen, KNVB etc. 

Na het vervallen van de COVS districten hebben we met de zuster vereniginge uit het oude district West 2 nog 

steeds overleg.  

Het Districtsplatform West 2 heeft in Vlaardingen met Ronald Vermeulen overleg over actuele zaken.  

 

Jan de Jong heeft de jaarvergadering van de landelijk COVS organisatie VCN in Leusden bezocht.  

 

Onze kantine wordt regelmatig gebruikt door de KNVB voor thema- en/of maatwerkbijeenkomsten.  

Maar met de KNVB is op bestuursniveau helaas geen contact meer. Dat gaat via VCN. 

 

3.1 L.V.V. de Hackleplayers 

Sinds september wordt onze kantine eens in de twee weken gebruikt door Leidse Vliegvis Vereniging ‘de 

Hackleplayers’. Zij gebruikten eerst de kantine van de Leidse korfbalvereniging Crescendo, welke inmiddels is 

opgeheven. 

 

De Hackleplayers gebruiken de kantine voor hun clubavonden, waar ze de vliegvisjes maken. En op ons 

trainingsveld kunnen ze technisch oefenen met het werpen met de hengel en het vliegvisje. Zij hebben inmiddels 

een aantal leden met een horeca certificaat waarmee zij zelf bardienst kunnen uitvoeren. 

De samenwerking verloopt goed en deze verhuur en baropbrengst draagt bij aan de exploitatie en kantine 

inkomsten van COVS Leiden. 
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4. Clubactiviteiten 

 

4.1 Trainingen 

Dit seizoen hebben we 43 keer op de donderdag en 40 keer op de dinsdag getraind. 

Dinsdag 3 oktober, 5 en 26 december waren er geen training. Alle donderdagen in dit seizoen werd er getraind 

ondanks storm, kou en regen. 

Op de donderdag waren er gemiddeld 14 leden aanwezig op de training er waren dit jaar 38 leden die een of meer 

keer zijn wezen trainen. Ook dit jaar misten we weer enkele leden die door ziekte niet meer aanwezig konden zijn: 

Jan van der Linde en Bert van der Akker. 

Dit seizoen hebben we helaas door het overlijden afscheid moeten nemen van Jan. 

  

Op de dinsdag waren gemiddeld 7 personen aanwezig. Er waren 10 leden die wel eens op de dinsdag kwamen 

trainen, dit is een kleine stijging. 

  

De meeste trainingen dit seizoen op de donderdag is door Gerard Vermeulen bezocht. Hij was 41 donderdagen 

aanwezig.  Henk Ravensbergen een goede tweede met 38 keer dit op dinsdag of donderdag en als derde Rob 

Wielinga met 37 keer. 

De trainers hebben de afspraak dat zij niet mee doen met de telling (anders was Piet de keer het meest aanwezig 

geweest). 

  

Ook dit jaar was de laatste training weer eens anders dan normaal. Er was een korfbal trainer uitgenodigd. Rob 

Wielinga bedankt!, die training was een groot succes.  

Er gingen zelfs vragen rond om ook maar korven aan te schaffen en er werd fanatiek getraind vooral met de 

wedstrijd. Zoals altijd wilde iedereen winnen het ging er soms stevig aan toe. 

  

Ieder jaar wordt er ook beker uitgereikt voor de SUPER REF, een combinatie van het aantal trainingen en de goed 

beantwoorde spelregel vragen. Er zijn 100 punten te verdienen, 40 trainingen en 60 goede spelregelvragen. Dit jaar 

ging de wisselbeker naar Henk Ravensbergen met 77 punten, als tweede Henry van Belkum met 72 punten en als 

derde Leo Apperloo en Ben Bras met 67 punten, 

  

Dit jaar zijn er op de donderdag door Kees 16, Piet 11, Ernstjan 9 en Remco 5 keer de training gegeven. één keer 

door Bas en Stefan en één gast trainer. Op de Dinsdag werden alle trainingen door Piet gegeven bij verhindering 

was Kees altijd bereid om in te vallen. 

  

Met z’n allen op de donderdag en de dinsdag hebben we een totale afstand van ongeveer 5000 km afgelegd op ons 

trainingsveld, dat uitstekend wordt onderhouden door Lucas Zirkzee en Leo Apperloo. Daarvoor onze dank zonder 

hun inzet konden we niet iedere week op ons veld trainen. 
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4.2 Lezingen 

Er is dit jaar geen lezing of spreekbeurt geweest. Maar het komende jaar gaat dat zeker weer gebeuren. 

 

4.3 Interne spelregelcompetitie 

De laatste drie rondes van de interne spelregelcompetitie van het seizoen 2017-2018 vonden plaats in het jaar 2018. 

Er waren twee rondes met beeldvragen en één met schriftelijke (multiplechoicevragen) vragen. 

 

Winnaar van het seizoen 2017-2018 werd Peter Korst. De 2e plaats was voor nieuwkomer Albert de Jong en een 

gedeelde 3e plaats was er voor Cees v/d Werf en Ben Bras. 

 

Stefan de Groot en Bas Annegarn hebben in het seizoen 2017-2018 de vragen samengesteld. Ernstjan van der Perk 

organiseert de bijeenkomsten. Vanaf het seizoen 2018-2019 heeft Ronald Vermeulen een rol in het maken van de 

presentatie met de beeldvragen. Na het bespreken van de juiste antwoorden is een coproductie van deze drie heren. 

 

De drie rondes die in het najaar van 2018 hebben plaatsgevonden (2x schriftelijk en 1x beeld), zijn helaas niet zo 

goed bezocht. Bij deze nogmaals de oproep om zeker de avonden met spelregels te komen. Het lijkt misschien een 

cliché, maar je steekt er veel van, wat je weer kunt gebruiken in het veld (en voor de toets bij de  KNVB 

themabijeenkomst). 

 

4.4 Internet en nieuwsbrief 

Om actief alle leden te bereiken zijn wij met zeer handige leden in zee gegaan en de commissie communicatie 

opgericht. Deze commissie heeft alles wat betreft de nieuwsbrief en internet onder hun hoede.  

Het is leuk om te zien dat jongere maar ook oudere leden actief bezig hierin zijn. 

De nieuwsbrief versturen wij elke maand per email. Geen internet? Dan kunnen wij zorgen voor een alternatief. 

 

4.5 Klaverjassen 

Het Paas- en Kerstklaverjassen iedere keer 4 tafels met dit jaar een wisselende samenstelling. Het is altijd weer 

gezellig en naast de constante groep kaarters is zijn er ook toehoorders dit na de training blijven hangen.  

Het kaarten wordt georganiseerd door Piet Masmeyer en Cees de Haas en goed verzorgd door Piet en Gerda.  

 

Er waren weer meer dan genoeg eieren met Pasen en natuurlijk een verloting; met kerst waren er heerlijke rollades 

wat voor de winnaars weer leuk thuiskomen was. 

 

4.6 Barbecue 

De barbecue is ook dit jaar gehouden in september. En als vanouds erg gezellig en het weer werkte perfect mee.  

Tot in de late uurtjes onder de party tent en de barbecue als kacheltje. 

 

De kantinebeheerders willen wij bedanken voor uitstekend verzorgde barbecue compleet met salades en gezellig 

aankleding. En ook voor de kinderen was er genoeg lekkers. 

 

4.7 Zaal– en Veldvoetbal 

Helaas lukt het niet om een team bij elkaar te krijgen. 

 

4.8 Snerttraining 

In februari was er een snerttraining. Piet en Gerda hebben weer gezorgd voor een heerlijke kop erwtensoep met 

diverse soorten brood na de training.  

 

De timing was perfect tijdens de winterse omstandigheden. 

Tijdens de training werd de trainingsgroep al verwend met glühwein. 

Ook werd de videofilm vertoond die Annie Akerboom heeft gemaakt. 

Tijdens diverse activiteiten heeft Annie opnames gemaakt, zoals bij de laatste training van het seizoen, de ALV etc. 

Langs deze weg bedanken wij Piet en Gerda voor hun inzet deze avond. 
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4.9 Loterij 

Dit jaar zorgde Piet Masmeyer en Cees de Haas weer voor verrassende prijzen tijdens de maandelijkse loterij. 

Altijd weer gezellig en regelmatig hilarisch.  

Zij doen dit al jaren met inzet in hun vrije tijd, en spekken hiermee de kas van de vereniging. Waarvoor onze dank. 

 

4.10 Lief en Leed 

Ook het afgelopen jaar hebben Piet en Gerda van der Meer Lief en Leed verzorgd. Dit door middel van bezoekjes 

een bloemetje, kaart of telefoontje. We zijn op bezoek geweest bij de leden die ziek waren, een blessure hadden of 

gevallen waren met de fiets. Helaas hebben we ook condoleancebezoeken afgelegd namens onze club, dat zijn wat 

minder leuke bezoeken maar ook dat hoort erbij. 

 

Over het algemeen werden de bezoeken wel gewaardeerd. 

Als jullie weten dat er een lid ziek of geblesseerd is horen wij dat graag. 

 

5 Beheer accommodatie 

Het beheer en onderhoud van onze accommodatie vraagt steeds meer aandacht. 

 

Het onderhoud van het trainingsveld werd ook dit jaar verzorgd door Lucas Zirkzee en Leo Apperloo. Dit jaar 

hadden ze een zeer rustige zomer, veel zon, weinig tot geen regen. Dus het trainingsveld dat steeds geler werd en 

kale plekken kreeg  maar geen groei van het gras en onkruid. 

 

De heren konden rustig in de zon zitten om hun koffie te drinken, dus niet. Ze hebben toen de buitenkozijnen, 

deuren enz. maar in de verf gezet, wat ook echt wel weer nodig was. Mooie planten bakken verzorgd, straattegels 

opgehoogd en het onkruid uit het veld gestoken (een onbegonnen werk..), veld geëgaliseerd en graszaad ingezaaid. 

Na de regen lag ons trainingsveld er weer prima bij. 

Bedankt Lucas en Leo voor jullie inzet.   

 

De nieuwe aansluiting geeft extra mogelijkheden zijn voor het kijken van voetbalwedstijden in ons clubhuis op een 

groot scherm. Daar wordt regelmatig gebruik van gemaakt. 
  

6 Nawoord 

De nieuwe AVG wetgeving heeft uw secretaris de nodige uurtjes gekost. Ook het samenstellen van de nieuwe 

statuten en huishoudelijk reglement was een hoop werk. 

 

In 2019 bestaat onze mooie vereniging 90 jaar. Het bestuur is trots dat wij een gezonde vereniging hebben. Hoewel 

de terugloop van het aantal scheidsrechters in Nederland ook te merken is in het ledenaantal binnen onze 

vereniging. 

Voor het jubileumjaar heeft het bestuur een jubileumcommissie ingesteld onder leiding van Peter Kadiks die een 

aantal activiteiten hebben georganiseerd. 

Tijdens diverse clubactiviteiten heeft Annie Akerboom opnames gemaakt, zoals bij de laatste training van het 

seizoen, de ALV etc. Annie heeft hiervan een videofilm gemaakt die tijdens het jubileumjaar diverse keren 

vertoond zal worden. 

 

Langs deze weg wil ik namens het bestuur de beheerder(s), trainers en alle vrijwilligers bedanken voor hun 

geweldige inzet. 

 

Steller, 

Ronald Vermeulen 
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Balans 1 januari 2018 - 31 december 2018 

Baten 31-12-2017 31-12-2018 

Kas 176,30 103,00 

Giro 2.533,05 2.228,03 

Spaarrekening 13.530,67 18.044,36 

Nog te ontvangen contributie 320,00 57,50 

Nog te ontvangen rente 13,69 13,69 

Voorraad kantine 590,50 348,36 

Voorraad representatie 17,50 17,50 

Inventaris accommodatie 10.200,00 10.100,00 

Accommodatie 230.000,00 227.500,00 

 257.381,71 258.412,44 

 

Lasten 31-12-2017 31-12-2018 

Lening gemeente 20.154,68 20.306,36 

Vooruitbetaald contributie 0,00 57,50 

Nog te betalen administratie 34,98 0,00 

Nog te betalen rente 48,80 151,68 

Verschil van gemeentelening 2016 en 2017 0,00 576,54 

Nog te betalen aflossing 151,68 306,36 

Obligaties 2.175,00 1.675,00 

Gereserveerd onderhoud clubhuis 6.000,00 6.000,00 

Voorziening jubileum 1.250,00 2.500,00 

Kapitaal 227.566,57 226.839,00 

 257.381,71 258.412,44 

 

Kapitaalvergelijking  

Kapitaal per 31-12-2017 227.566,57  

Vermeerderd kapitaal 

Doerak winst naar jubileum 

272,43 

-1.000,00  

Kapitaal per 31-12-2018 226.839,00  

  

Lening gemeente  

Schuld gemeente per 31-12-2017 20.154,68  

Rente over 2018 151,68  

Subtotaal 20.306,36  

Aflossing 0,00  

Schuld gemeente per 31-12-2018 20.306,36  

 

Obligaties  

Saldo per 31-12-2017 2.175,00  

Uitgeloot/vrijgevallen 500,00  

Saldo per 31-12-2018 1.675,00  
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Inventaris accommodatie 

Laptop € 350 

Beamer € 250 

Beamer Scherm € 150 

Kabels voor beamer en laptop € 75,00 

Grasmaaier € 1.000,00 

Elektrische gras trimmer € 40,00 

Elektrische heggenschaar € 25,00 

Kuipstoeltjes  € 15,00 

Party tent € 15,00 

Staande diepvries met 5 laden € 150,00 

2 koelkasten voor drank opslag € 350,00 

Keuken koelkast € 150,00 

Vaatwasser € 50,00 

Radio / cd speler € 50,00 

2 stuks picknick banken € 150,00 

Alarminstallatie € 500,00 

Veldverlichting € 1.250,00 

AED € 600,00 

Afzuiginstallatie € 2.000,00 

Electrische frituur € 40,00 

Koffiezet apperaat € 50,00 

Senseo apperaat € 20,00 

Waterkoker € 10,00 

Magnetron € 15,00 

Waterstofzuiger € 50,00 

CV ketel + Boiler € 250,00 

12 hanglampen € 400,00 

3 delige schuifladder € 75,00 

Kookplaat € 50,00 

keukenblok € 500,00 

Servies goed € 20,00 

Inventaris kantine € 50,00 

Inventaris bestuurskamer € 50,00 

Hekwerk € 1.000,00 

Diverse tuingereedschap € 50,00 

Vitrage € 150,00 

Hangtafels € 150,00 

 10.100,00 
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Exploitatie overzicht 1 januari 2018 - 31 december 2018 

    

Lasten 

Begroot 

2018 

Rekening 

2018 

Begroot 

2019 

Niet te innen contributie 0,00 57,50 0,00 

Afdracht hoofdbestuur COVS 1.800,00 1.977,03 1.800,00 

Representatie 1.000,00 2.191,23 1.000,00 

Administratie 400,00 286,98 400,00 

Accommodatie 6.500,00 927,50 6.300,00 

Reis- en vergaderkosten 300,00 113,75 200,00 

Evenementen 700,00 -645,40 1250,00 

Rente 800,00 165,37 350,00 

Reservering 90-jarig jubileum 250,00 250,00 250,00 

Reservering onderhoud clubhuis 400,00 400,00 400,00 

Afschrijving clubhuis 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Afschrijving inventaris 100,00 100,00 100,00 

Vermeerderd kapitaal 0,00 272,43 0,00 

 14.750,00 8596,39 14.450,00 

    

Baten 

Begroot 

2018 

Rekening 

2018 

Begroot 

2019 

Contributie 5.000,00 4.687,50 4.940,00 

Donaties 1.000,00 60,00 300,00 

Exploitatiewinst kantine 5.500,00 3.307,82 5.500,00 

Rente 50,00 41,07 10,00 

Geschonken obligaties 0,00 500,00 500,00 

Verminderd kapitaal 3.200,00 0,00 3.200,00 

 14.750,00 8596,39 14.450,00 
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Toelichting op de exploitatie rekening 

    

Representatie  Baten Lasten 

Voorraad  (31-12-2017) 17,50 0,00 

Voorraad  (31-12-2018) 0,00 0,00 

Gratis verstrekte consumpties  0,00 483,50 

Attenties ziekenbezoek, kraamvisite, huwelijken  0,00 5,95 

Kerstattenties Erelid + Leden van Verdienste  0,00 35,82 

Rouwbeklag  0,00 123,03 

Nieuwjaarsreceptie  0,00 478,95 

Pupil van de week vaantjes  67,50 1.148,98 

Nadelig saldo  2.191,23 0,00 

Totaal  2.276,23 2.276,23 

    

Administratie  Baten Lasten 

Kosten betalingsverkeer (tlv 2017)  0,00 34,98 

Kosten betalingsverkeer  0,00 108,05 

Hosting website  0,00 96,80 

Postzegels  0,00 8,90 

Printer toner / printer inkt  0,00 33,25 

Batterijen  0,00 5,00 

Nadelig saldo  286,98 0,00 

Totaal  286,98 286,98 

    

Reis- en Vergaderkosten  Baten Lasten 

Bestuursvergaderingen  0,00 93,75 

Vergadering jubileum commissie  0,00 6,75 

Kascontrole  0,00 13,25 

Nadelig saldo  113,75 0,00 

Totaal  113,75 113,75 

 

Evenementen  Baten Lasten 

Jaarvergadering: Attenties  0,00 440,00 

Jaarvergadering: Consumpties  0,00 45,25 

Jaarvergadering: Uitnodigingen  0,00 8,30 

Barbecue  260,00 260,00 

Laatste trainingsavond van het seizoen  58,50 55,71 

Lezingen + gasttrainingen (consumpties + attenties)  0,00 50,00 

Bekers + graveren + bloemen spelregels/superref  0,00 25,55 

Reanimatie cursus  89,00 0,00 

Organisatie ontbijt Doerakclub  1.815,00 616,29 

Gratis consumpties Paasklaverjassen  0,00 23,00 

Gratis consumpties Kerstklaverjassen  0,00 28,00 

Diversen  0,00 25,00 

Voordelig saldo  0,00 645,40 

Totaal  2.222,50 2.222,50 
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Toelichting op de exploitatie rekening (vervolg) 

    

Accommodatie  Baten Lasten 

Verhuur clubgebouw  6.613,10 0,00 

Consumpties schoonmaak/klussen  0,00 82,25 

Erfpacht 2018  0,00 1,00 

OZB 2018  0,00 1.193,44 

Hoogheemraadschap Rijnland (BSGR)  0,00 52,33 

Verzekering  0,00 1.221,16 

Alarm instalatie betaald aan SSCW  0,00 120,00 

NUON gas  0,00 1.991,91 

Oasen Water   57,94 233,45 

Telefoon  0,00 73,32 

Wifi: abonnement  0,00 426,73 

Alarminstallatie (meldkamer)  0,00 338,80 

Alarminstallatie (keyholding)  0,00 181,56 

Alarminstallatie (opvolging)  114,76 114,76 

Onderhoudscontract alarminstallatie  0,00 165,64 

Onderhoudscontract noodverlichting  0,00 125,68 

Onderhoudscontract rookmelders  0,00 95,29 

Vervanging accu's noodverlichting  0,00 285,61 

Nieuwe batterijen rookmelders  0,00 51,87 

Onderhoudsabonnement CV installatie  0,00 143,50 

Regulier onderhoud (lampen/verven e.d.)  0,00 125,25 

Aanschaf sleutels hekwerk  0,00 79,80 

Maaimachine: Benzine  0,00 70,64 

Maaimachine: Onderhoud  0,00 453,96 

Onderhoud grasveld  0,00 85,35 

Nadelig saldo  927,50 0,00 

Totaal  7.713,30 7.713,30 

 

Rente   Baten Lasten 

Nog te ontvangen rente (31-12-2018) 0,00 13,69 

Nog te ontvangen rente (31-12-2017) 13,69 0,00 

Ontvangen rente over 2018  0,00 27,38 

Rente lening gemeente  151,68 0,00 

Totaal  165,37 41,07 

  



 C.O.V.S. GROEP LEIDEN EN OMSTREKEN 
 opgericht 29 april 1929 

  

 Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters 

 Koninklijk goedgekeurd 6 juni 1973, nummer. 63 

  

 Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2018 
  

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Pagina 22 
 


