
ALGEMEEN REGLEMENT COVS (versie 6 juni 2015) 

Vorige versies: 1 mei 2009, 15 januari 2009, 23 oktober 2008, 25 september 2008, 
27 augustus 2008 en 15 mei 2010.  

  

INHOUDSOPGAVE  

Artikel  1:  Toelating tot en beëindiging van het lidmaatschap  

Artikel  2:  Voetbalverenigingen en donateurs  

Artikel  3:  Ledenregistratie  

Artikel  4:  Algemene verplichtingen van verenigingen  

Artikel  5:  Algemene verplichtingen van verenigingsleden 

Artikel  6:  Administratief verzuim  

Artikel  7:  Taken leden hoofdbestuur  

Artikel  8:  Commissies  

Artikel  9:  Verkiezingen en benoemingen  

Artikel 10:  Vergoeding kosten  

Artikel 11:  Contributieafdracht en andere financiële verplichtingen  

Artikel 12:  Handhaving orde en veiligheid in COVS-verband  

Artikel 13:  Officiële Mededelingen  

Artikel 14:  Aansprakelijkheid  

  

Artikel 1 - Toelating tot en beëindiging van het lidmaatschap  

1. Een vereniging meldt zich als lid aan door het indienen van een schriftelijk 
verzoek bij de secretaris van het hoofdbestuur. Bij het verzoek tot toelating wordt 
opgave gedaan van de namen en adressen van haar bestuursleden en worden de 
statuten van de vereniging overgelegd. Voorts wordt een volledige ledenlijst van de 
vereniging overgelegd. Tevens wordt het werkgebied van de vereniging beschreven. 
Het verzoek moet zijn ondertekend door degenen die statutair bevoegd zijn de 
vereniging te vertegenwoordigen.  

2. Een verenigingslid wordt door zijn vereniging schriftelijk bij de secretaris van 
het hoofdbestuur als lid aangemeld.  



3. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door middel van een door het 
hoofdbestuur voorgeschreven aanmeldingsformulier en/of door middel van een 
elektronische opgave via de website van de COVS.  

4. Het lidmaatschap van de COVS wordt beëindigd met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 7 van de Statuten.  

5. Verenigingen zeggen hun lidmaatschap van de COVS schriftelijk op bij de 
secretaris van het hoofdbestuur.  

6. Een verenigingslid zegt zijn lidmaatschap van de COVS op door een 
schriftelijke mededeling aan het bestuur van zijn vereniging, die hiervan schriftelijk 
mededeling doet aan de secretaris van het hoofdbestuur.  

  

Artikel 2 - Voetbalverenigingen en donateurs  

1. Een voetbalvereniging meldt zich aan door het indienen van een schriftelijk 
verzoek bij de secretaris van het hoofdbestuur of secretaris van de vereniging 
waarvan zij donateur wenst te worden.  

2. Een andere donateur meldt zich aan door het indienen van een schriftelijk 
verzoek bij de secretaris van het hoofdbestuur.  

3. Een voetbalvereniging en een donateur kunnen hun relatie met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van vier weken met de COVS beëindigen per 31 
december van een kalenderjaar. De opzegging geschiedt schriftelijk bij de secretaris 
van het hoofdbestuur of secretaris van de vereniging waarvan zij donateur is.  

4. Het hoofdbestuur is gerechtigd de relatie met de voetbalvereniging of een 
donateur met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken te beëindigen 
per 31 december van een kalenderjaar of met onmiddellijke ingang indien in 
redelijkheid van de COVS niet kan worden verlangd de relatie te laten voortduren.  

  

Artikel 3 – Ledenregistratie  

1. Er is een ledenregister, waarin worden opgenomen:  

a. de verenigingen met hun namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers 
en functies van hun bestuursleden;  

b. de verenigingsleden met hun namen, adressen, (eventuele) e-mailadressen, 
geboortedata en geslacht;  

c. de namen, adressen, (eventuele) e-mailadressen en telefoonnummers van de 
ereleden en van de leden van verdienste.  



2. Leden geven wijzigingen in de in lid 1 bedoelde gegevens rechtstreeks, op 
een door het hoofdbestuur bepaalde wijze, aan de secretaris van het hoofdbestuur 
op.  

3. De verenigingen moeten de in dit artikel bedoelde opgaven jaarlijks uiterlijk op 
de door het hoofdbestuur vastgestelde datum bij de secretaris van het hoofdbestuur 
inleveren. Verenigingen doen van tussentijdse mutaties in hun bestuur en/of in hun 
ledenbestand zo spoedig mogelijk mededeling aan de secretaris van het 
hoofdbestuur.  

  

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de verenigingen  

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een 
vereniging zich voorts:  

a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te 
verstrekken aan het hoofdbestuur, het districtsbestuur, de tuchtcommissie en de 
commissie van beroep, of aan een door het hoofdbestuur of de algemene 
vergadering aangewezen commissie of persoon;  

b. een administratie van verenigingsleden bij te houden waarin de gegevens zijn 
opgenomen die door de COVS worden verlangd.  

2. Een vereniging is voorts verplicht:  

a. haar statuten en/of reglementen en de hierin aangebrachte wijzigingen ter 
kennisneming te doen toekomen aan het hoofdbestuur en het districtsbestuur, 
waarbij zij is ingedeeld;  

b. binnen veertien dagen opgave te doen van een wijziging van het secretariaat;  

c. de hierboven bedoelde bewijsstukken en haar gehele administratie ten 
behoeve van de  

COVS gedurende tenminste zeven jaren te bewaren;  

d. te zorgen, dat haar statuten en reglementen geen bepalingen bevatten, welke 
strijdig zijn met de statuten en reglementen van de COVS.  

  

Artikel 5 - Algemene verplichtingen van verenigingsleden  

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplichten 
verenigingsleden zich voorts:  

a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te 
verstrekken aan het hoofdbestuur, het districtsbestuur, de tuchtcommissie en de 



commissie van beroep, of aan een door het hoofdbestuur of de algemene 
vergadering aangewezen commissie of persoon;  

b. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd en/of training in COVS-verband, 
hetzij vóór, hetzij gedurende, hetzij na de wedstrijd en/of training behoorlijk te 
gedragen en zo nodig mede te helpen bij het handhaven van de orde.  

2. Leden zijn verplicht de gezondheid van aan wedstrijden en/of trainingen 
deelnemende leden niet te schaden, alsook te bevorderen dat aan wedstrijden en/of 
trainingen deelnemende leden zoveel mogelijk onder gelijkwaardige omstandigheden 
zich met elkaar kunnen meten.  

  

Artikel 6 – Administratief verzuim  

1. Als administratief verzuim wordt aangemerkt het niet tijdig of niet volledig 
voldoen aan administratieve voorschriften of verplichtingen tegenover de COVS, 
waardoor door leden van het hoofdbestuur of functionarissen van de COVS extra 
werkzaamheden moeten worden verricht.  

2. Het hoofdbestuur maakt via de officiële bekendmakingen jaarlijks bekend voor 
welke administratieve verzuimen welke administratiekosten in rekening worden 
gebracht. Het hoofdbestuur bepaalt wanneer er sprake is van een administratief 
verzuim en int de administratiekosten.  

3. Administratiekosten dienen binnen veertien dagen na de datum van 
verzending van een nota van de administratiekosten op de opgegeven rekening van 
de COVS te zijn bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet op die datum is 
bijgeschreven, is het lid reeds hierdoor in verzuim en geldt het bepaalde in artikel 5 
lid 6 van de Statuten.  

4. Indien het lid niet tijdig de verschuldigde administratiekosten heeft voldaan, 
geldt het verzuim tevens als een overtreding van dit reglement in welk geval de 
overtreding tuchtrechtelijk kan worden bestraft.  

  

Artikel 7 - Taken leden hoofdbestuur  

1. De voorzitter van het hoofdbestuur is belast met de algemene leiding.  

2. De voorzitter van het hoofdbestuur is bevoegd in de COVS te houden 
vergaderingen bij te wonen en van advies te dienen. Bij afwezigheid van de voorzitter 
van het hoofdbestuur neemt de vicevoorzitter of een ander bestuurslid deze functie 
waar. Deze treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen van 
de voorzitter van het hoofdbestuur.  



3. De voorzitter van het hoofdbestuur leidt de vergaderingen van het 
hoofdbestuur en van de algemene vergadering.  

4. De secretaris van het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het voeren van de 
correspondentie en voor de administratieve organisatie van de COVS.  

5. De penningmeester van het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor een goed 
beheer van de financiën van de COVS, voor het aanvragen van subsidies en voor de 
financiële administratie van de COVS.  

6. De overige bestuursleden kunnen als portefeuillehouder met het uitvoeren van 
bepaalde taken worden belast. Het hoofdbestuur verdeelt in de eerste vergadering 
na de algemene vergadering de taken.  

7. Wanneer de algemene vergadering hiertoe heeft besloten wordt het 
hoofdbestuur bij het uitoefenen van zijn taken bijgestaan door een bureau.  

  

Artikel 8 - Commissies  

1. COVS kent als permanente commissies:  

a. de tuchtcommissie en de commissie van beroep, zoals vermeld in het 
Tuchtreglement;  

b. de kascommissie, indien door de algemene vergadering ingesteld;  

c. de landelijke commissie spelregels (LCS);  

d. de redactiecommissie van de Scheidsrechter;  

e. de landelijke commissie informatisering (LCI).  

2. De permanente commissies zijn verantwoording verschuldigd aan de 
algemene vergadering.  

3. De COVS kent ook andere dan permanente commissies.  

4. Het bepaalde in artikel 13 van de Statuten is op de commissies van 
toepassing.  

5. De landelijke commissies spelregels bestaat uit één portefeuillehouder en uit 
een afgevaardigde uit elk district. De portefeuillehouder kan voorzitter van de 
commissie zijn. De afgevaardigden worden voorgedragen door het desbetreffende 
districtsbestuur en benoemd door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur stelt de taken 
en bevoegdheden van de landelijke commissie spelregels vast.  

6. De redactiecommissie bestaat uit in ieder geval uit de volgende leden: de 
voorzitter van het hoofdbestuur, de voorzitter van de redactieraad, de secretaris, de 



redacteur regionieuws en een regiocorrespondent uit elk district. De voorzitter en de 
secretaris van de redactieraad worden voorgedragen door het hoofdbestuur en 
worden benoemd door de algemene vergadering. De redacteur regionieuws wordt 
door het hoofdbestuur benoemd. De regiocorrespondenten worden op voordracht 
van het desbetreffende districtsbestuur benoemd door de algemene vergadering. In 
het redactiestatuut, vastgesteld door het hoofdbestuur na advies van de 
redactieraad, worden de nadere bepalingen gegeven.  

7. De landelijke commissie informatisering bestaat uit ten minste vier leden die 
door het hoofdbestuur worden benoemd. De portefeuillehouder informatisering treedt 
als voorzitter van deze commissie op. Het hoofdbestuur stelt de taken en 
bevoegdheden van de landelijke commissie informatisering vast.  

  

Artikel 9 - Verkiezingen en benoemingen  

1. Alle verkiezingen door de algemene vergadering of door een 
districtsvergadering voor een functie in de COVS geschieden door kandidaatstelling 
en zo nodig stemming en herstemming op de wijze zoals in artikel 20 van de Statuten 
is bepaald.  

2. Indien de benoeming in functie geschiedt, vindt de kandidaatstelling ook in die 
functie plaats.  

3. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de 
kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.  

4. Alle kandidaten voor een functie in de COVS moeten meerderjarig 
verenigingslid zijn.  

5. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld 
gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele 
benoeming zal aanvaarden. Indien een kandidaat bedoelde verklaring vóór de 
stemming intrekt, wordt gelegenheid gegeven staande de vergadering in diens plaats 
één of meer kandidaten te stellen.  

6. Het hoofdbestuur regelt de verkiezingen en benoemingen van het 
hoofdbestuur in de COVS. Het districtsbestuur regelt de verkiezingen en 
benoemingen in het eigen district.  

7. Indien tussentijds een vacature ontstaat, voorziet de eerstvolgende algemene 
vergadering of districtsvergadering daarin zo mogelijk.  

  

  



Artikel 10 - Vergoeding kosten  

1. Op voorstel van het hoofdbestuur bepaalt de algemene vergadering aan welke 
functionarissen voor welke werkzaamheden welke onkostenvergoeding wordt 
verstrekt. De algemene vergadering stelt op voorstel van het hoofdbestuur een 
vergoedingsregeling vast voor nader aan te wijzen werkzaamheden en 
functionarissen.  

2. Een verzoek tot vergoeding van onkosten geschiedt met gebruikmaking van 
een door het hoofdbestuur voorgeschreven formulier en wordt ingediend bij de 
penningmeester van het hoofdbestuur.  

  

Artikel 11 – Contributieafdracht en andere financiële verplichtingen  

1. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributieafdracht van de 
verenigingen vast.  

2. De penningmeester int de contributieafdracht en andere financiële 
verplichtingen.  

3. Door de verenigingsleden verschuldigde contributieafdracht wordt door hun 
vereniging aan de COVS voldaan.  

4. De erevoorzitter, de ereleden en leden van verdienste van de COVS zijn geen 
contributieafdracht verschuldigd.  

  

Artikel 12 - Handhaving orde en veiligheid in COVS-verband  

1. Een ieder, die in COVS-verband wedstrijden en/of trainingen, organiseert is - 
behoudens overmacht - verplicht tot het handhaven van de orde in en/of buiten de 
locatie waar de wedstrijd en/of de training wordt gehouden. De organisator is 
hiervoor verantwoordelijk zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd en/of de training, 
evenals voor de persoonlijke veiligheid van deelnemers en functionarissen.  

2. Elk verenigingslid is verplicht tot het handhaven van de orde in en/of buiten de 
locatie waar de wedstrijd en/of de training in COVS-verband wordt gehouden.  

3. Het hoofdbestuur kan voorschriften geven tot het handhaven van de orde bij 
wedstrijden en/of trainingen, alsmede personen aanwijzen die belast zijn met de 
controle op het naleven van die voorschriften.  

4. Indien naar het oordeel van het hoofdbestuur de orde niet voldoende is 
gewaarborgd, kan het deelnemen aan wedstrijden of het houden van een wedstrijd 
en/of training in of op een geplande locatie worden verboden. In dat geval is de 
organisator, die de wedstrijd en/of de training organiseert, verplicht uiterlijk vijf dagen 



vóór iedere wedstrijd of vóór de betreffende training een andere locatie ter kennis 
van de betrokkenen te brengen, waarbij de orde wel voldoende te waarborgen is.  

  

Artikel 13 - Officiële bekendmakingen  

1. Alle officiële bekendmakingen, waarvan de Statuten of reglementen publicatie 
voorschrijven of waarvan dit door het hoofdbestuur of een districtsbestuur gewenst 
wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten worden opgenomen in de ‘officiële 
bekendmakingen’ van de COVS: het vakblad de Scheidsrechter.  

2. De officiële bekendmakingen worden ter kennis van alle leden gebracht.  

3. De officiële bekendmakingen kunnen bekend gemaakt worden door publicatie 
in de "officiële bekendmakingen" van de door het hoofdbestuur aangewezen media, 
door circulaires, brieven of door publicatie op de website van de COVS, alsmede per 
e-mail. Het hoofdbestuur bepaalt op welke wijze een officiële mededeling geschiedt.  

4.  Daar waar in het Algemeen Reglement, het woord "schriftelijk" wordt gebruikt, 
wordt daaronder tevens verstaan en bedoeld de digitale versies van schriftelijk 
materiaal zoals verspreid via internet en via mailgebruik. 

5.  Het mailadres van de leden en lidverenigingen zal alleen worden gebruikt voor 
toezending van de digitale scheidsrechter of (andere) relevante informatie vanuit 
COVS Nederland, van belang voor de leden en lidverenigingen. 

6.  Mocht het mailadres ook gebruikt dienen te worden voor andere doeleinden, 
dan die hiervoor onder 5. genoemd, dan kan dat alleen en uitsluitend indien het 
betrokken lid of de betrokken lidvereniging daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming 
voor heeft verleend. Uitgesloten is dat het mailadres zal of kan worden overgedragen 
aan derden, dan wel zal of kan worden gebruikt voor commerciële doeleinden. 

7.  COVS Nederland zal zich (overigens) geheel houden aan de daarvoor 
geldende regels van de Wet Bescherming persoonsgegevens. 

  

Artikel 14 – Aansprakelijkheid  

1. De COVS is – behoudens opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor 
schade die leden lijden als gevolg van hun deelname aan wedstrijden en/of 
trainingen in COVS-verband, dan wel door toedoen of nalaten van door de COVS 
aangestelde personen of voorgeschreven materialen, methoden of attributen.  

2. Leden die schade toebrengen aan de eigendommen van de COVS dienen die 
schade op eerste verzoek volledig te vergoeden.  



3. Leden die schade toebrengen aan anderen dan de COVS, zijn voor die 
schade aansprakelijk en vrijwaren de COVS voor alle aanspraken die anderen 
tegenover de COVS zouden kunnen doen gelden. 


