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Onderwerp:  Vanaf de bestuurstafel 

Beste leden, donateurs, donateur verenigingen en sportvrienden, 

De competities op het veld en in de zaal verlopen goed. Helaas hebben een aantal 

leden een wedstrijd gestaakt i.v.m. commentaar en dat spelers elkaar in de haren 

vlogen. Elk exces is 1 teveel.  Maandag 18 november hebben wij ons gezamenlijk 

COVS Noord overleg. Hier wordt onze brief: handen af van de scheidsrechter 

besproken. In deze brief hebben wij ideeën wat je als scheidsrechter kunt doen in 

bepaalde situatie. Dit willen wij graag landelijk uitdragen. Zodra er meer bekend is 

zullen wij dat verder naar buiten brengen. 

Wij kunnen terug kijken op een geslaagd bezoek aan de wedstrijd FC Twente tegen FC 

Emmen in Enschede. De bus was tot de laatste plaats bezet. Helaas was de uitslag 

voor de Emmenaren niet goed. 

De pupillencursus in Beilen was wederom een groot succes. Alle leerlingen van het 

Dokter Nassau College en RSG Beilen zijn geslaagd. 

De kaartavonden worden goed bezocht. Kijk voor de datums verderop in de 

nieuwsbrief. Iedereen is welkom bij het jokeren en klaverjassen. 

Het is gelukt, mede door inzet van de voetbalvereniging DZOH uit Emmen een 

vereniging scheidsrechters cursus te laten starten. Deze zal bij DZOH worden 

gehouden op de woensdagavond. Albert Jan Benjamins zal deze cursus verzorgen. 

Zijn er nog verenigingen die ook mensen hebben die graag de cursus willen volgen 

dan kunnen zij zich aanmelden bij de KNVB. 

Het bestuur heeft met de kantinebeheerders overleg gehad. Een aantal praktische 

zaken zijn besproken. De kantinebeheerder van dienst is bij trainingen vanaf 18.15 

uur bij het clubhuis. Bij KNVB bijeenkomsten dient de kantinebeheerder driekwartier 

van te voren aanwezig te zijn. Ook is er van gedachten gewisseld over de aankleding 

en meubilair in ons clubhuis. 

De komende maanden is er veel te doen naast de Beltona Cup competitie. Leuke 

wedstrijden die door drie leden van onze vereniging worden geleid. Herman Harmers 

heeft intensief overleg gehad met de Beltona organisatie omdat er veel foutieve 

aanstellingen in je wedstrijdapp staan. Wij hopen op een goede oplossing. 
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De scheidsrechters voor het Protos Weering Toernooi hebben hun aanstellingen ontvangen voor de 

komende editie 2019-2020. Mocht je verhinderd zijn dan graag melden bij de aanstellingscommissie 

Rennie Moes. 

Vrijdag 3 januari wordt de Fair Play prijs uitgereikt aan de sportiefste vereniging uit ons werkgebied. 

Niemand minder dan entertainer Henk de Haan (Broez’n) zal met zijn lieftallige assistente de prijs 

uitreiken. Henk zal aansluitend de avond verzorgen met een verrassend optreden. Iedereen is 

welkom vanaf 19.30 uur. 

Zaterdag 11 januari hebben wij onze gezamenlijke technische dag met onze zustervereniging 

Oldambt/Veenkolonien bij de vv Tynaarlo. In de ochtend staat er een veldloop op het programma, 

aansluitend is er een lunch met een lezing. De datum valt helaas samen met de finale van de PWT. 

Dit kon niet anders gepland worden omdat een week later de competitie ook al weer begint. Vorig 

jaar was het groot succes. Wij hopen dat er weer veel leden deze dag gaan bezoeken. Deelname is 

gratis. 

Met sportieve groeten, 

Bestuur HZO Drenthe 

Theo Hein 
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Onderwerp:    Ontwikkelingstraject start in 2020. 

Sinds enkele jaren heeft onze scheidsrechters vereniging een eigen ontwikkelingstraject. De 

deelnemers van vorig jaar zijn bijna allemaal gepromoveerd. Jonge, beginnende scheidsrechters 

worden naast de begeleiding van de KNVB extra begeleid door ervaren scheidrechters van onze 

vereniging. Deelnemers en begeleiders ontvangen een uitnodiging voor de aftrapbijeenkomst. 

Richard Vos en Edgar Voortman zullen het traject vanuit onze vereniging begeleiden. 

Onderwerp:  Lief en leed 

Wij kregen het vervelende bericht door dat er bij Dennis van der Veen MS is geconstateerd. Wij 

wensen de familie veel sterkte. 

Geert Nijboer is uitgeschakeld door een enkelblessure. Lid van Verdienste Ben Harmers zal in januari 

een nieuwe knie krijgen. De revalidatie zal enige tijd in beslag nemen. 

Onderwerp:  Data Kaartavonden 

 

vrijdag 13 december COVS Kaarten 
vrijdag 17 januari COVS Kaarten 
vrijdag 14 februari COVS Kaarten 
vrijdag 13 maart COVS Kaarten 
vrijdag 10 april COVS Kaarten 
vrijdag 08 mei COVS Kaarten 
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 Onderwerp:    Nieuw meubilair kantine. 

Dit jaar heeft het bestuur al fors geïnvesteerd in de kantine. Een nieuwe tv, welke uitstekend 

gebruikt wordt bij presentaties in ons clubhuis. Een muziek box die ook gebruikt kan worden bij de 

trainingen o.a. de Fifa Test. Een nieuwe koelkast waardoor de energielasten worden verlaagd. De 

huidige stoelen zijn niet allemaal meer goed. Sommigen zijn vervuild door de jaren heen. Binnenkort 

komen er 42 nieuwe stoelen. De 20 beste “oude stoelen” stoelen worden in bestuurskamer 

opgeslagen. Deze kunnen worden ingezet bij grote bijeenkomsten. De tafels zijn stevig, maar ook erg 

zwaar en daardoor moeilijk verplaatsbaar. Er komen ook nieuwe tafels. Wij gaan er vanuit dat met de 

nieuwjaarsreceptie de stoelen en tafels in gebruik worden genomen.  

Onderwerp:  Beheer van de kantine 

Het afgelopen jaar is het weer gelukt om met alle kantinebeheerders alle activiteiten en 

bijeenkomsten te bezetten met mensen. Gelukkig waren er een aantal mensen die regelmatig 

konden invallen omdat een aantal kantinebeheerders niet konden i.v.m. werkzaamheden over ver. 

Het zou geweldig zijn als wij een aantal nieuwe kantinebeheerders zouden kunnen begroeten in het 

team. Je draait om de 6 a 8 weken een weekdienst. Meestal zijn er 1 a 2 activiteiten/ bijeenkomsten 

die je dan draait. Het is leuk, je ontmoet mensen, je hoort en ziet nog eens iets en je helpt er onze 

vereniging ontzettend mee. Ook partners zijn van harte welkom. Meld je aan bij het bestuur of bij 

Rennie Moes. In overleg wordt er met je wensen zoveel mogelijk rekening gehouden. 

Onderwerp:  Kantinestoelen/tafels te koop! 

Te koop kantinestoelen/tafels!  

Zolang de voorraad strekt. 

Kantinestoelen te koop voor 5,00 euro per stuk. 

Tafels 10,00 euro per stuk. 
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Onderwerp:  Technische dag Tynaarlo in samenwerking met COVS Oldambt 

COVS Oldambt en Veenkoloniën  

Wanneer: Zaterdag 11 Januari 2020  

Plaats: SV Tynaarlo  

Programma  

10.00 – 10.30 uur Ontvangst met koffie en thee  

10.30 – 12.00 uur Veldloop in Zeegse o.l.v Tonny Walters  

12.00 – 13.30 uur Lunch aangeboden door  Roelofs autoschade te Tynaarlo  

13.30 – 15.30 uur Hoe kijkt een trainer tegen arbitrage aan ?  

Door: Jouad Boufarra trainer van Veendam 1894  

Opgave via COVS Oldambt en Veenkoloniën via een intekenlijst op de stamtafel of per mail naar 
jan.reints@online.nl   

Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden. 

Onderwerp:  Hollandse avond op 23 november 2019 

Zaterdag 23 november ontvangen wij u graag vanaf 18.30 uur. Wij zullen gezamenlijk aanschuiven 
aan een hollandsbuffet.  

Aansluitend omstreeks 20.00 uur krijgen wij een workshop van ’t Oale Volk uit Emmen. Onder 
begeleiding van een accordeon, gaan de voetjes van de vloer en worden de stembanden getest. 

Wij sluiten de avond af met een gratis Bingo. Het beloofd een bijzondere avond te worden. 

Graag opgeven bij de activiteitencommissie Jinkie Bruinewoud en Petra Oost per mail: 
petraoost63@gmail.com  of jinkie.bruinewoud@hotmail.com  of op de intekenlijst in ons clubhuis. 
Aanmelden voor 20 november i.v.m. buffet. De kosten zijn 10,00 euro pp. 

mailto:jan.reints@online.nl
https://aolvolk-emmen.nl/
mailto:petraoost63@gmail.com
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