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Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2016 

 

Leden: 

Het ledental van de vereniging was op 1 januari 2016: 70 leden (waarvan 4 x juniorlid B) en 11 

donateurs.  

Op 1 januari 2017: 66 leden (waarvan 1 juniorlid A en2 x juniorlid B) en 11 donateurs. 

In 2016 konden wij 4 nieuwe leden begroeten. 

De redenen voor de opzeggingen waren divers, meestal geeft men aan gestopt te zijn met fluiten 

voor de KNVB en dat daarmee ook de affiniteit met de vereniging verdwenen is. 

Ook werden enkele leden wegens contributieachterstand uitgeschreven. 

Eind van het jaar kwam de bevestiging dat Herman Willemsen eerder dit jaar op 68-jarige leeftijd was 

overleden. Herman was sinds 1967 lid van onze vereniging. 

 

Bestuurssamenstelling: 

Het bestuur bestond op 1 januari 2016 uit Hans Achterberg (voorzitter), Rijk Middelman 

(penningmeester), Jan van Reemst (vicevoorzitter), Joop Visser (algemeen bestuurslid) en Constant 

Onstenk (secretaris). 

Tijdens de ledenvergadering in april was Rijk Middelman aftredend en herkiesbaar. 

Voor deze functie hadden zich geen tegenkandidaten gemeld en de penningmeester werd voor een 

periode van drie jaar herkozen. 

Het rooster voor aftreden is: 

Hans Achterberg (voorzitter), aftredend in 2017 

Jan van Reemst (vicevoorzitter), aftredend in 2017 

Joop Visser (bestuurslid), aftredend in 2017 

Constant Onstenk (secretaris), aftredend in 2018 

Rijk Middelman (penningmeester), aftredend in 2019 

 

Jubilarissen: 

Tijdens de ledenvergadering ontving Rein Borgers van de COVS en speldje vanwege zijn 40-jarig 

lidmaatschap van de COVS en de Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken. Uiteraard ontving 

hij ook van onze vereniging een oorkonde.  

 

Activiteiten: 

De Nieuwjaarsreceptie werd dit jaar gehouden op 8 januari. Wederom werd gekozen voor de 

combinatie bowlen en dineren, en opnieuw bleek de gekozen formule goed aan te slaan. 

 

Een dag later (9 januari) nam ons zaalvoetbalteam, o.l.v. Ben Pattynama en Jan van Reemst, met zeer 

veel succes deel aan het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi in Elburg. Na drie overwinningen 

en een nederlaag in de poulefase, een gelijkspel met winst na shoot-outs in de kruisfinale, werd in de 

finale met 2-0 van Apeldoorn gewonnen. Als winnaar van dit toernooi plaatste onze vereniging zich 

voor het Nederlands Kampioenschap, begin 2017. 



Met het veldvoetbalteam werd deelgenomen aan IJssel- en Berkeltoernooi. Hier werd een 8
e
 plaats 

behaald  

 

Veel succes was er in 2016 voor het spelregelteam. De 1
e
 plaats werd behaald op de 

spelregelwedstrijden in Apeldoorn (Jan Visser-bokaal) en Enschede. Ook was er een 1
e
  plaats bij de 

districtsfinale Oost. Deze wedstrijd werd op 22 april door onze vereniging georganiseerd bij 

Fortissimo in Ede. Met deze overwinning plaatste het spelregelteam zich voor het NK, op 28 mei in 

Schagen. Helaas konden hier de hooggespannen verwachtingen niet helemaal waar gemaakt 

worden, een 6
e
 plaats viel ons team ten deel. Het team, bestaande uit Johan van Dijk, Paul Reijbroek, 

Henk van Ettekoven en Gert van Ginkel, stond onder leiding van Ton Boks. Paul behaalde nog 

individuele 1
e
 plaatsen bij de wedstrijden in Apeldoorn, Enschede en Ede.  

 

Traditioneel wordt het voetbalseizoen afgesloten met een barbecue, welke dit jaar op 11 juni onder 

redelijke belangstelling bij Wodanseck plaatsvond. Voorafgaand aan de barbecue werd door de 

boogschietvereniging ACE-Xclusive uit Wageningen een boogschietclinic gegeven. 

  

Er werd in 2016 één thema-avond georganiseerd. Op 7 maart werd door een instructrice van de 

GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) een zeer leerzame instructie gegeven 

over hulpverlening met een AED (Automatische Externe Defibrilator). Verder is geprobeerd om in het 

najaar weer een training bij Vitesse op Papendal te organiseren. 

Helaas bleek dit nu niet mogelijk en deze activiteit is vooralsnog naar begin 2017 doorgeschoven. 

 

Clubblad, Website en Facebook: 

In 2016 verscheen weer 5 maal ons digitale clubblad ‘The Referee’. Ruud Roelevink was 

verantwoordelijk voor het tot stand komen van deze nieuwsbrief. Leden zonder emailadres kregen 

een gedrukte versie van dit clubblad toegestuurd. 

De website www.covsarnhem.nl was gedurende het gehele jaar ‘in de lucht’. Bas van Iersel zorgde 

ervoor dat de website vrijwel altijd up-to-date was.  

De Facebook-pagina van onze vereniging wordt steeds drukker bezocht. Diverse 

wetenswaardigheden werden hier uitgewisseld. Hans Achterberg hield toezicht op datgene wat op 

de Facebook-pagina werd geplaatst. 

 

Trainingen: 

De trainingen werden op de woensdagavonden bij Wodanseck verzorgd door Rijk Middelman. Bij 

afwezigheid van Rijk werd zijn taak overgenomen door Ben Pattynama en Joop Visser. Gedurende 

vrijwel het hele jaar werd er training gegeven aan een stabiele groep enthousiaste leden. Op elke 2
e
 

woensdag was er na de training een clubavond, waarbij onder genot van een hapje en een drankje 

bijgekomen werd van de trainingsinspanningen en spelregelkennis werd opgedaan.  

 

Bemiddeling toernooien / wedstrijden: 

Steeds meer komen vragen binnen voor het leveren van scheidsrechters voor toernooien (bv. 

Arnhem-Cup, Wageningen-Cup, KPMG-toernooi), oefenwedstrijden en competitiewedstrijden. Zeker 

voor de toernooien en vaak voor de (oefen)wedstrijden konden scheidsrechters worden geleverd. 

Ook voor het project “Vitesse Betrokken” werden vrijwilligers bereid gevonden om 

(zaal)voetbalwedstrijdjes te leiden. 


