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Aanwezig 
 
Bestuur COVS Nederland  
P. Hinke, W. Peijnenburg, M. v.d. Burgt, J. Kemkers, G.J. Koeslag, F. Sijben, P. Tiggelaar,  
B.M.R.J. Wirken. 
 
COVS Districten 
Noord, Oost, West 1, West 2, Zuid 1, Zuid 2. 

 
COVS verenigingen 
Noord : Centraal Drenthe, HZO Drenthe, Oost-Groningen, Veendam. 
Oost : Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Nijmegen, Nijverdal, Winterswijk, Zutphen, 

Zwolle. 
West 1 : Amersfoort, Amsterdam, ’t Gooi, Schagen-Den Helder, Utrecht, IJmond, Zaanstreek. 
West 2 : Gouda, ’s-Gravenhage, Rotterdam. 
Zuid 1 : Breda, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Valkenswaard. 
Zuid 2 : Boxmeer-Cuijk, Horst-Venray, De Mijnstreek, Roermond, Venlo. 
 
Genodigden 
Ereleden COVS J. Dollekamp, Th. Solen 
Leden van Verdienste COVS Ch.J. van de Donk, J.A.D. de Feijter, J.A. Fleerakkers, J. Koekoek,  
  J. Lahuis, K. Schreuder 
Beheerder Bondsartikelen R.G. Burger 
LCS M.M.A. Jeukens, G. Schol, D. Vissser 
Redactie De Scheidsrechter L.C. Blank, W.A. Boeren, R.J. de Bruin, A. den Dulk, J. Stuut 
LCI A.C. Harte 
Werkgroep Toekomst COVS H. Pastoor 
 
1. Opening en welkom door de voorzitter 
 
Dames en heren, van harte welkom op de jaarvergadering van de COVS. Het doet mij goed om u allen 
hier vandaag te zien. Ook vandaag mogen we ons verheugen op de komst van enkele ereleden en leden 
van verdienste. Een speciaal welkom voor de ereleden Johan Dollekamp en Theo Solen, en de leden van 
verdienste Christ van de Donk, Jan de Feijter, Jan Fleerakkers, Ko Koekoek, Jan Lahuis en Rinus 
Schreuder.Als u om u heen kijkt zult u vandaag geen vertegenwoordigers van de BAV en VVON zien, zij 
zijn verhinderd omdat zij namelijk ook vandaag hun eigen jaarvergadering houden. 
Helaas moeten we ook dit jaar aan het begin van onze vergadering stil staan bij hen die ons in het afge-
lopen jaar zijn ontvallen. Ik verzoek u, indien mogelijk, te gaan staan en een moment stilte in acht te ne-
men ter nagedachtenis. 
In deze jaarvergadering blikken we o.a. terug op het jaar 2014. Normaal gesproken neemt de voorzitter 
tijdens de opening de tijd om een aantal zaken die in het afgelopen verenigingsjaar gespeeld hebben de 
revue te laten passeren. Nu is het zo dat op de buitengewone ledenvergadering van 6 december interim 
voorzitter Willie Peijnenburg, de meeste zaken die speelden tijdens 2014 al genoemd heeft. Er blijven 
voor mij dus nog slechts 25 dagen uit 2014 over om met u door te nemen. Ik ga daarom een beetje 
smokkelen. We zijn nu toch bij elkaar en het is goed om u op de hoogte te brengen van de zaken die spe-
len op bestuurlijk niveau van de COVS, ook als zich dat heeft afgespeeld in de eerste maanden van 
2015. 
Allereerst praat ik u graag bij over de KNVB. In december 2014 zijn de eerste contacten gelegd met de 
nieuwe mensen die bij de KNVB verantwoordelijk zijn voor de arbitrage. Dit gesprek met Hans Schelling 
en Sebastiaan Kleijburg verliep constructief. We hebben over en weer onze verachtingen uit kunnen 
spreken en we worden als COVS in een vroeg stadium betrokken bij zaken die met de arbitrage te maken 
hebben. 
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In de afgelopen maanden kreeg ik de indruk dat her en der in het land de indruk bestaat dat de relatie 
met de KNVB niet zo goed was en dat die nu langzaam wat aan het verbeteren is. Ik wil hier nog wel een 
keer benadrukken dat die relatie al een aantal jaar heel behoorlijk is en dat dit niet iets is van de laatste 
maanden.  
Wel is het zo dat de relatie veranderd is. Nog steeds betreurt de COVS het, dat er geen vertegenwoordi-
gers van de COVS meer in de commissies en besturen van de KNVB zitten. Het wordt alleen wel tijd om 
dat achter ons te laten en ons in te stellen op de nieuwe situatie. Die biedt namelijk ook mogelijkheden. 
De afspraak tussen de KNVB en COVS is helder, we worden in een vroeg stadium betrokken bij allerlei 
zaken die met de arbitrage te maken hebben. Dat betekent bijvoorbeeld dat de COVS aanwezig zal zijn 
bij een interne evaluatie van de KNVB van het rapportagesysteem en dat we volgend seizoen mee praten 
over het beleidsplan arbitrage. Op dit soort bijeenkomsten kunnen we onze invloed laten gelden, mis-
schien nog wel meer dan als lid van een scheidsrechterscommissie. Over de evaluatie van de rapportage 
gesproken: de KNVB is voornemens om het aantal competenties waar een rapporteur op moet letten bij 
het rapporteren drastisch terug te brengen door verschillende van deze competenties samen te voegen. 
Een ontwikkeling waar we als COVS achter staan. De COVS zal er wel voor pleiten dat de invoering van 
veranderingen op het gebied van de rapportage zorgvuldig gebeuren. Het mag niet zo zijn dat er over zo 
een essentieel onderdeel als de rapportage, onduidelijkheid bestaat op het moment dat veranderingen 
worden doorgevoerd. Dat betekent de tijd nemen om rapporteurs te instrueren en scheidsrechters te in-
formeren. 
Natuurlijk zijn we het niet altijd eens met de KNVB. Tot onze grote verbazing werd ons namelijk meege-
deeld dat in de nieuwe opzet van de BOS-cursus, die nog maar bestaat uit slechts vier avonden, geen tijd 
en ruimte meer was voor de COVS om zich te presenteren aan toekomstige scheidsrechters. Gelukkig 
hebben we inmiddels met de KNVB af kunnen spreken dat we welkom blijven met een korte presentatie 
over de COVS, mits die presentatie landelijk gelijk en kwalitatief goed is. Het VCN neemt het op zich om 
voor een uniforme presentatie te zorgen. Een oproep om bestaande presentaties te kunnen gebruiken 
heeft al in de mededelingen n.a.v. de laatste vergadering van het VCN gestaan. Ik doe hier nogmaals de 
oproep om ons bruikbaar materiaal toe te sturen, zodat wij uit al het bestaande materiaal het beste kun-
nen gebruiken om een goede en wervende presentatie te maken. 
 
Naast gesprekken met de KNVB heeft het VCN kort gelden ook gesproken met een afvaardiging van  
NL-sportarbitrage. Een stichting met veel oude bekenden van de COVS, die zich inzet voor de arbitrage 
in Nederland. We kwamen in dat gesprek tot de conclusie dat we in de toekomst mogelijk wat voor elkaar 
kunnen betekenen, maar dat de COVS eerst tijd en ruimte nodig heeft om intern het één en ander te re-
gelen. Het VCN zal u op de hoogte houden van ontwikkelingen op dit gebied. 
 
Trots kunnen we zijn op de digitalisering van ons blad De Scheidsrechter. Een noodzakelijke verandering, 
die erg goed heeft uitgepakt. Het blad komt vaker uit en kan heel actueel zijn. Zie de laatste editie van 
afgelopen weekend, waarin al een verslag stond van het NK-Spelregels dat in hetzelfde weekend werd 
gehouden. De moderne vormgeving komt zeer professioneel over en het e-magazine is een uithangbord 
van de COVS. Het is met recht een vakblad en ontstijgt het niveau van een clubblaadje op alle fronten. 
We kunnen alleen maar onze pet afnemen voor de redactie die dit allemaal in betrekkelijk korte tijd voor 
elkaar heeft gekregen. 
Ik wil in dit openingswoord van deze ledenvergadering ook graag stilstaan bij de ervaringen die ik heb 
opgedaan in de eerste maanden van mijn voorzitterschap.  
Met veel plezier ben ik de afgelopen tijd op verschillende plaatsen in het land geweest om op die manier 
kennis te maken met vele mensen binnen de COVS. Ook de samenwerking met overige leden van het 
VCN verloopt prima. We zijn snel aan elkaar gewend geraakt en weten wat we van elkaar kunnen ver-
wachten. We opereren als een team, waarbij eenieder wel het voortouw neemt bij punten die tot de eigen 
portefeuille behoren. Deze werkwijze bevalt goed en gaan we in het komende jaar verder uitbouwen. 
 
Maar er is ook een aantal zaken dat mij is opgevallen en die ik met u wil delen. Daarom een paar kritische 
kanttekeningen. De belangrijkste conclusie na een half jaar voorzitterschap is dat de COVS wel erg veel 
met zichzelf bezig is en weinig naar buiten treedt. We moeten enorm oppassen dat we niet aan interne 
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discussies ten onder gaan. Natuurlijk zullen we eerst onze eigen organisatie op orde moeten hebben en 
we zullen daardoor ook het komende jaar nog veel over onszelf met elkaar praten, maar na dit jaar moet 
dat afgelopen zijn. Dan hoort er een organisatie te staan die zelfverzekerd en zelfbewust naar buiten 
treedt. We zullen ons in het land moeten laten zien, wij zijn de organisatie die de stem van de scheids-
rechters in Nederland vertegenwoordigd. Wij zijn de organisatie die iets kan doen aan het verbeteren van 
de beeldvorming over de arbitrage. 
 
Het VCN zal niet wachten tot we intern de zaken helemaal gemoderniseerd hebben met naar buiten tre-
den. Afgelopen week al sprak ik de gemeenteraad van Utrecht toe over de sfeer op en rond de voetbal-
velden en riep de raad op om werk te maken van een veilig sportklimaat in de gemeente Utrecht. Hopelijk 
kunnen we in de toekomst een groter deel van onze tijd en energie besteden aan deze vorm van belan-
genbehartiging. 
Een tweede kanttekening plaats ik bij de cultuur binnen de COVS. We willen allemaal erg graag dat er 
zaken veranderen, maar als het puntje bij paaltje komt gebeurt er veel te weinig of barst er een storm van 
kritiek los, omdat we allemaal onze eigen ideeën, tradities of belangen niet los kunnen laten. Als we stap-
pen willen zetten, zal deze cultuur echt moeten veranderen. We moeten over onze schaduw heen kunnen 
stappen en onze lange tenen in kunnen trekken om de noodzakelijke veranderingen door te kunnen voe-
ren. Soms hoort daar ook ruimte geven aan een volgende generatie bij. Volgend jaar zal de commissie 
toekomstverkenning mogelijk met behoorlijk vergaande voorstellen komen om onze organisatie te mo-
derniseren. Dan moeten we er klaar voor zijn om dit met elkaar op te kunnen pakken. Een cultuur waarin 
we elkaar vertrouwen en open en eerlijk onze mening kunnen ventileren, maar tegelijkertijd kunnen ac-
cepteren dat het soms anders loopt in een democratische organisatie dan we zelf zouden willen, hoort 
daar absoluut bij.  
We kunnen daar het komende jaar al mee oefenen, in het activiteitenplan dat vandaag aan de orde komt, 
staan wat voorzichtige aanzetten om onze organisatie te veranderen. Vandaag hoop ik daar met u op een 
open en constructieve manier over van gedachten te kunnen wisselen. We dienen allemaal dezelfde be-
langen en we willen allemaal het beste voor de COVS. Daar moeten we in vertrouwen en op die manier 
bouwen we gezamenlijk verder aan de COVS. 
 
Dat brengt mij bij een ander lastig punt en dat gaat over verwachtingen. Het valt op dat er soms erg veel 
van een bestuur, of dat nu landelijk, op districtsniveau of op verenigingsniveau is, wordt verwacht. Maar 
de vraag of dat wat er verwacht wordt ook realistisch is, wordt te weinig gesteld. Het lukt veel verenigin-
gen en districten niet om een voltallig bestuur in stand te houden, ook het VCN zal waarschijnlijk na van-
daag twee vacatures kennen, maar tegelijkertijd wordt er wel verwacht dat deze steeds kleinere groep 
van vrijwilligers heel veel voor elkaar krijgt met steeds minder budget en het liefst ook nog nu meteen. 
Veel voor elkaar krijgen lukt alleen als veel mensen, ook buiten de besturen om bereid zijn om een steen-
tje bij te dragen. Nu leiden te hoge verwachtingen soms tot irritaties als het bestuur deze verwachtingen 
niet waar maakt. Ik heb geen behoefte aan stuurlui aan de wal die vanaf een afstandje allemaal precies 
weten hoe het moet en op die manier een wij tegen zij cultuur proberen te creëren. Die cultuur van wan-
trouwen moet verdwijnen. Vertel het open en eerlijk als er ergens bezwaren tegen zijn, gebruik daar ar-
gumenten bij en draag oplossingen aan. Het is in die zin tekenend dat ondanks de grote roep om veran-
deringen binnen de COVS het twee districten niet lukt om een vertegenwoordiger te vinden om in de 
commissie toekomstverkenning plaats te nemen om daarvandaan juist aan deze veranderingen vorm te 
geven. We doen het samen, we hebben dezelfde doelen en dat betekent dat we elkaar op een positief 
kritische manier horen te benaderen en met elkaar de handen uit de mouwen moeten steken als dat no-
dig is. Op die manier wordt het ook aantrekkelijker voor mensen om een bestuursfunctie te gaan bekle-
den, waardoor bestuursposten niet vacant blijven of de zoektocht naar een nieuwe landelijke voorzitter 
ruim twee jaar duurt. 
 
Weg met het negativisme en wantrouwen, maar met elkaar aan de slag op weg naar de toekomst. Ik 
hoop dat u met die gedachte in het achterhoofd vandaag aan deze vergadering deelneemt. We hebben 
veel te bespreken en dat is goed. Ik ben erg blij dat het activiteitenplan dat deze vergadering centraal 
staat, veel verenigingen ertoe heeft bewogen om met tegenvoorstellen te komen, verhelderende vragen 
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te stellen of aanvullende suggesties te doen. Het toont een grote betrokkenheid aan, die ik gelukkig ook 
erg veel heb gezien in mijn eerste maanden als voorzitter. 
 
We praten vandaag over de hoofdlijnen. Details zijn belangrijk, maar horen niet op een jaarvergadering 
thuis. Ik reken erop dat u dit met mij eens bent en uw eventuele vragen hieraan zal aanpassen. Verder 
verzoek ik u als u het woord wilt hebben om uw naam en de vereniging namens wie u spreekt te noemen, 
voordat u uw vraag stelt. Tenslotte help ik u er nu alvast aan herinneren dat u na de vergadering uw tele-
foon weer aanzet. De vergadering is geopend. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Ingekomen zijn diverse stukken van districten en verenigingen, die betrekking hebben op deze  
vergadering. Afmeldingen zijn ontvangen van erevoorzitter Govert v.d. Borden, en van de BSBV. 
Aantal stemmen: Aanwezig zijn 33 verenigingen, en 3 vereniging heeft via volmacht een ander vereniging 
gemachtigd. In totaal zijn er dus 36 stemgerechtigde verenigingen ter vergadering. 
De voorzitter somt de diverse voorstellen op, waarover ter vergadering gestemd zal gaan worden. 
Gouda: onderwerp Werkgroep Toekomst COVS is pas gepland tijdens de rondvraag. Zou dat punt liever 
eerder besproken willen hebben. 
Voorzitter: er is nog geen volledige rapportage van de Werkgroep, dus zal ook niet uitgebreid worden 
gediscussieerd over de inhoud daarvan. Op de JAV van komend jaar zal dat wel gebeuren. Indien er be-
hoefte zal blijke te zijn aan een (korte) pauze, dan zal deze worden ingelast. 
 
3. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 24 mei 2014 en van Bijzonder Jaarlijkse  
    Algemene Vergadering van 6 december 2014. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De verslagen wordt vastgesteld met dank aan de notulist Piet Hanen. 
 
4. Jaarverslag 2014 van de secretaris van COVS Nederland 
Martin van Heesch (district West 2): in district West 2 is in 2014 portefeuillehoud Financiën J. van Rooijen 
afgetreden, en opgevolgd door A. Wolters. 
Veendam: heeft diverse vragen over balans en activiteiten. 
Voorzitter: deze onderwerpen komen later in deze vergadering aan de orde. 
Met inachtneming van de opmerkingen wordt het jaarverslag vastgesteld met dank aan de secretaris, 
 
5. Jaarverslag 2014 van de penningmeester van COVS Nederland 
Penningmeester Martijn v.d. Burgt geeft met behulp van een Power Point presentatie een toelichting over 
het verloop van de financiën over de afgelopen jaren. 
Daarbij noemt hij de volgende zaken: 

 De banksaldi (het eigen vermogen) nemen af 
 De laatste twee jaren een negatief resultaat; er is in die jaren dan ook heel veel gedaan 
 Minder baten door minder leden, en omdat de KNVB-subsidies afgebouwd zijn. 

Dus meer geld gehaald uit de voorzieningen. 
 De bestuurskosten van het VCN en van alle districten springen er niet echt uit. 
 Organisatiekosten soms hoger, onder meer omdat er vorig jaar twee algemene vergaderingen  

geweest zijn. 
 In 2010 een hoge kostenpost voor het eenmalig maken van een DVD. 
 Opleidingen COVS-trainers: Grote uitschieter in 2014. Omdat KNVB hieraan niet meer financieel 

bijdroeg. Integendeel, hiervoor zelfs een bedrag declareerde bij de COVS. 
Zaanstreek: overzicht meerder jaren is op zich prima. Wil wel uitleg over de verhouding tot de diverse 
begrotingen, vooral die van de afgelopen jaren. Waarom bij dit punt geen uitleg over overschrijdingen 
t.o.v. de begrotingen van de afgelopen jaren? 
Penningsmeester: dit is alleen een overzicht van de resultaten van 2014 t.o.v. de voorgaande jaren 
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Belangrijkste aandachtspunten: 

 Licht de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toe. 
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 Uitleg overschrijding kosten LCS (minder subsidies KNVB; de kosten van de portefeuillehouder in 
het VCN zijn hierbij geteld; manier van boekhouden). 

 De meeste posten zijn binnen de begroting gebleven. Zoals gezegd, LCS niet. Ook  
organisatiekosten niet, omdat er vorig jaar twee algemene vergaderingen zijn geweest. 

 Opleidingen: KNVB geeft geen subsidie meer, maar declareert zelfs een vergoeding. 
Zaanstreek: geen wantrouwen, maar t.b.v. komende jaren een vraag om meer duidelijkheid. 
Vorig jaar is een verlies van 5000 euro begroot voor diverse acties. Nu is dat anders verwoord. Op zich is 
dat prima, maar zo was het niet afgesproken. Zou graag zien dat grote verschillen goed gepresenteerd 
worde, zodat ze voor iedereen meteen duidelijk zijn. 
Voorzitter: zegt toe dat in het vervolg in het financieel jaarverslag naast de cijfers ook een toelichting zal 
worden gegeven op de afwijkingen t.o.v. de begroting. 
Jan Ensing (district Noord): tijdens het overleg van het VCN met de districten op 28 maart zijn de financi-
ele stukken besproken. Toch blijken daarop afwijkingen te staan in het financieel jaarverslag. Waarom 
zijn deze afwijkingen niet verwerkt in het financieel overzicht zoals besproken op 28 maart, zodat die daar 
meteen goedgekeurd hadden kunnen worden? 
Voorzitter: het financieel overzicht op 28 maart was een concept ter informatie, geen besluit. 
Penningmeester: na 28 maar zijn bepaalde kosten nog correct toegewezen aan bepaalde posten. 
Voorzitter: zegt toe dat met ingang van 2016 wijzigingen op het financieel conceptverslag, na het overleg 
van het VCN met de districten, zullen worden doorgegeven aan de districten. 
Zaanstreek: wordt er geschoven met posten t.o.v. de begroting? 
Voorzitter: nee, alleen worden sommige zaken beter neergezet c.q. gepresenteerd. 
Deventer: vanwaar komen de grote verschillen van de bestuurskosten van de verschillende districten? 
Zie bijvoorbeeld de hoge bestuurskosten van district Noord in 2014. 
Penningmeester: Noord heeft een deel van de kosten van 2013 gedeclareerd in 2014, vandaar dit hoge 
bedrag. Daarnaast tellen bij de onderlinge verschillen tussen de districten ook zaken mee als de grootte 
van het district (reiskosten) en de bestuurssamenstelling (meer bestuursleden = meer kosten). 
Zaanstreek: graag kosten en baten weergeven, zoals ze werkelijk ontvangen en uitgegeven zijn.  
Dus liever geen financiële presentatie zoals die vandaag gegeven is. 
De vergadering gaat akkoord met de vaststelling van de balans en de exploitatierekening over 2014. 
 
6. Verslag controle financiële administratie 2014 
De samenstellingsverklaring is zoals toegezegd gepubliceerd op de website van de COVS. 
Zonder opmerkingen wordt het VCN gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid. 
 
7. Vaststelling activiteitenplan 
Eerst zal het activiteitenplan worden behandeld, daarna de begroting voor 2015. Wijzigingen in het activi-
teitenplan kunnen namelijk leiden tot aanpassingen in de begroting. 
De voorzitter licht het activiteitenplan kort toe per activiteit. Dit activiteitenplan is nog niet perfect, het moet 
nog verder in detail worden uitgewerkt. 
Deventer (schriftelijk ingediende vragen): 
1. Wijze van presentatie en verantwoording kosten (voornamelijk bestuurskosten)? 

Voorzitter: is inmiddels aan de orde geweest. 
2. Functies van het Dagelijks Bestuur? 

Voorzitter: wordt uitgewerkt door de Werkgroep Toekomst COVS 
3. Bezuinigingen zijn onontkoombaar? 

Voorzitter: bezuinigingen worden in gang gezet. Wel op langere termijn, omdat een en ander niet  
zomaar ineens te veranderen is. 

4. Subsidies door het VCN? 
Voorzitter: uitganspunt hierbij is, dat te subsidiëren activiteiten de belangen van de scheidsrechter 
dienen. In principe is worden deze subsidies uitbetaald aan het einde van het verenigingsjaar, maar 
dit is geen strakke regel. Indien nodig, kan er ook eerder worden uitbetaald. 

5. Is het mogelijk om bijvoorbeeld onderscheidingen te laten uitreiken door de vereniging zelf in plaats 
van door een districtsbestuurder? 
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Voorzitter: dit is een mogelijkheid die bekeken zal worden. 
 

6. Waar gaan de gelden naar toe, die vrij komen door digitalisering van het blad “De Scheidsrechter”? 
Voorzitter: opvangen wegvallen van KNVB-subsidies; opvangen teruglopende contributieopbrengsten; 
3000 euro voor subsidiëren PDF-versie van het blad voor leden zonder e-mail. 
Bij het laatste punt merkt hij op, dat op dit moment veel te weinig e-mail adressen van de COVS-leden 
bekend zijn; bij zo’n hoog aantal is 3000 euro nooit voldoende; hierin is nog een grote slag te maken. 

Veendam:  
1. De BOS-cursus van de KNVB is korter, duurder, en start alleen bij aanmelding van tenminste 18  

cursisten. Kan het VCN dit probleem aankaarten bij de KNVB? 
Voorzitter: VCN volgt de ontwikkelingen kritisch. Volgens de KNVB is er een veelbelovende pilot  
gestart op dit gebied. 

2. Kan de COVS het geven van de BOS-cursussen overnemen van de KNVB? 
Voorzitter: in Zuid 2 gebeurt dit al met enkele pupillenscheidsrechtercursussen. Volgens de KNVB is 
dit geen goed idee, vooral vanwege representatie en certificering. Een ander idee vindt hij overigens 
wel interessant: opleiding door de KNVB, begeleiding door de COVS. Maar hiermee moeten we niet 
te snel van stapel lopen. 

3. Op de BOS-cursussen is het leeftijdsverschil tussen de diverse cursisten soms wel erg (te) groot. 
Kan het VCN hierover in overleg treden met de KNVB. 
Voorzitter: zegt toe dat het VCN dit zal bespreken met de KNVB. 

4. PDF-versie voor leden zonder e-mail adres: Tijdens de JAV van vorig jaar is afgesproken dat alle  
verenigingen zoveel mogelijk de e-mail adressen van hun leden zouden aanleveren. Voor de  
verspreiding van het blad onder leden onder leden zonder e-mail adres zou iedere vereniging zelf 
verantwoordelijk zijn. Veendam is dus tegen het centraal maken en verspreiden van en PDF-versie 
van het blad naar alle COVS-leden zonder e-mail adres. 

Tei Ickenroth (district Zuid 2): constateert steeds minder animo en teruglopende belangstelling voor de 
COVS-voetbaltoernooien. Wordt het niet tijd om hierover eens na te denken? Dit geld kan beter besteed 
worden aan ander zaken zoals jeugdspelregelwedstrijden, Hij verzoekt het VCN om dit nader te bekijken. 
Voorzitter: heeft dit geluid vaker gehoord. Hij schat de verhouding handhaven-afschaffen op 50-50 %. 
De discussie hierover loopt, maar hij wil dit liever niet tijdens de JAV doen. Hij vraagt districten en  
verenigingen om voorstellen op dit gebeid in te sturen naar het VCN. 
De voorzitter geeft m.b.t. het activiteitenplan nog duidelijk aan, dat alle bestuurslagen van de COVS 
(VCN, districten en verenigingen) voorbereid moeten zijn op de komende grote veranderingen 
Gouda: bij de vereniging Gouda is een ”BOS-cursus +” gehouden. De COVS heeft namelijk al die dingen 
gedaan, die de KNVB niet meer doet. Ook de KNVB heeft de meerwaarde van deze cursus erkend. 
Voorzitter: een mooie gedachte, dat de COVS meerwaarde kan bieden. Zal hierover in gesprek gaan met 
de KNVB. 
’s-Gravenhage: is het eens met de digitalisering van het blad, en met de verspreiding van de PDF-versie. 
Deze vereniging heeft 155 leden, waarvan 23 geen e-mail adres hebben (voornamelijk oudere leden). 
Zelf verspreiden is zeer duur, dus moet het aken en verspreiden van de PDF-versie bekostigd worden 
door het VCN.  
Voorzitter: dit staat niet zo in het activiteitenplan, maar er ligt wel een voorstel om hieraan uitvoering te 
geven voor 3000 euro. Hiervoor is het wel nodig, dat dat de aantallen van leden zonder e-mail adres bij 
alle verenigingen zuiver zijn. 
Zwolle: sluit zich aan bij de mening van ’s-Gravenhage. Van de 160 leden hebben er zeker 12 geen e-
mail adres. Is het oneens met de opstelling van Veendam in deze. 
Han Marsman (district Oost): de verenigingen van district Oost hebben diverse punten en vragen inge-
diend bij het VCN. Al deze zaken zijn keurig beantwoord door het VCN, dat geeft blijk van een prima be-
stuurlijk beleid. Oost stond eerst afwijzend tegenover het voorstel van de nieuwe opzet van de Kascom-
missie, na de goede uitleg is zij het eens met het voorstel.  
Veel uitgaven gaan naar interne zaken, zoals bestuurskosten. Zou liever zien dat deze uitgaven naar ech-
te kerntaken gaan, zoals opleidingen (bijvoorbeeld BOS en COVS-trainers) en belangenbehartiging. 
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Voorzitter: bestuurskosten maken ook deel uit van de belangenbehartiging van de COVS. 
 
Piet Janssen (district Zuid 1): vindt dat de vergadering meer weg heeft van een overleg van de ING- of 
Rabobank, dan van een COVS-overleg. Geeft de meningen van district Zuid 1 weer: 
1. Op het overleg van het VCN met de districten was iedereen het eens. Geen contributieverlaging, 

maar dat geld naar de algemene voorzieningen van de COVS. In 2016 zou dit opnieuw bekeken  
worden. De verenigingen van Zuid 1 zijn tegen deze (kleine) contributieverlaging. 
Voorzitter: veel verenigingen uit de diverse districten blijken toch een andere mening te hebben, dan 
destijds tijdens dat overleg gedacht werd. Omdat er geen tegenvoorstellen zijn ingediend, gaat de  
contributieverlaging dus door. 

2. De begrote uitgaven voor werving en behoud zijn te mager. 
Voorzitter: in het verleden is hieraan heel veel uitgegeven, maar met weinig resultaten. Dus moeten 
de resultaten eerst goed geanalyseerd worden, voordat er geld in gestoken wordt.  

3. Het maken en verspreiden van een PDF-versie van het blad “De Scheidsrechter” moet door de  
verenigingen zelf gedaan worden. Die 3000 euro kunnen beter besteed worden aan werving en  
behoud. 
Voorzitter: hierover bestaan veel verschillende meningen, maar er geen tegenvoorstel gekomen tegen 
het voorstel van het VCN. 

4. De jeugdspelregelwedstrijden worden niet georganiseerd voor scheidsrechters, maar voor voetballers. 
Dus deze activiteit afschaffen. 
Voorzitter: ook hierover bestaan veel verschillende meningen. 

5. Een discussie over het al of niet handhaven van de voetbaltoernooien is zeer zinvol. 
6. Betekent de invoering van het digitaal blad “De Scheidsrechter” een jaarlijkse uitgave van 18500 euro, 

of wordt dit later minder per jaar? 
Voorzitter: 18500 euro is de standaard jaarlijkse uitgave, maar iets minder kan waarschijnlijk wel. Hij 
verwacht dat de jaarlijkse uitgave kan uitkomen op 17500 euro, maar veel lager wordt het zeker niet. 

Martin van Heesch (district West 2): in de discussie over de PDF-versie van het blad moet het gaan over 
de leden, niet over het geld. Dus zijn de verenigingen van West 2 vóór dit voorstel. 
Voorzitter: stopt deze discussie. Eventuele tegenvoorstellen kunnen ingediend worden op de JAV van 
2016. 
Han Marsman (district Oost): betreffende de voorgestelde verlaging van de contributie. De verenigingen 
van district Oost willen dat geld liever geïnvesteerd hebben in belangenbehartiging, BOS-cursussen, e.d. 
Dat zijn belangrijkere zaken dan een kleine contributieverlaging. 
Tilburg: de KNVB stelt zich over het algemeen niet zo positief op als het VCN in haar activiteitenplan. Dus 
is een hardere opstelling tegenover de KNVB nodig. In district Zuid 1 bijvoorbeeld is niets bekend over de 
hier geschetste problemen bij diverse BOS-cursussen. Opmerkingen hierover schuift de KNVB schriftelijk 
terzijde. Dus moet er vanuit de COVS snel een tegenvoorstel komen, met een hardere houding tegenover 
de KNVB. 
Voorzitter: wil dit beeld toch nuanceren. De KNVB heeft haar mening over de BOS-cursussen niet schrif-
telijk medegedeeld, maar telefonisch. Het VCN was het eens met de mening van de KNVB, dus gaan 
beiden hiermee aan de slag. De KNVB was het hiermee eens, waarmee de COVS weer welkom was bij 
de KNVB. 
Zaanstreek: over het algemeen moeten de sterkte en zwaktes van de COVS geanalyseerd worden. Het is 
geen kwestie van geld, maar van “wat willen we?”. Activiteiten zoals voetbaltoernooien moeten meer  
gebruikt worden voor externe uitstraling van de COVS. 
IJmond: proeft weinig animo voor het vernieuwen van de COVS-folder. 
Veendam: een landelijke folder van de COCVS lijkt zeer zinvol. 
Deventer: heeft de aangepaste versie nog niet gezien van het technische subsidiebeleid van het VCN.  
Namelijk, hoe kan een vereniging bezwaar maken tegen een beslissing hierin van het VCN? 
Voorzitter: er is inderdaad een nieuwe versie, waarin staat dat verenigingen beroep kunne aantekenen 
tegen een beslissing van het VCN in deze, en wel bij de Commissie van Beroep van de COVS. 
Oost-Groningen: gaat binnenkort fuseren met Veendam. Legt de nadruk op uniformiteit en loyaliteit.  
Verzoekt allen om het voorstel van district Noord over het lidmaatschap van verenigingsscheidsrechters 
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aan te nemen. 
 
Breda: vindt drie jaar aspirant-lid voor verenigingsscheidsrechters te lang. Zou liever één jaar zie, dus 
waarom niet het gemiddelde nemen, namelijk twee jaar? 
Horst-Venray: bij het werven van verenigingsscheidsrechters voor de COVS is het probleem niet de 
hoogte van de contributie, maar: “wat hebben we te bieden?”.  
Thon Harte (ledenadministrateur): wanneer het voorstel van Noord aangenomen wordt, dan wordt de 
centrale ledenadministratie een heel ingewikkeld probleem, omdat er al diverse regelingen op dit gebied 
bestaan. 
Stemming over voorstel lidmaatschap verenigingsscheidsrechters (met 2 i.p.v. 3 jaar aspirant-lid) 
24 voor, 12 tegen. Voorstel is aangenomen. VCN zal het voorstel verder uitwerken. 
De voorzitter geeft een toelichting op het voorstel van het VCN voor een nieuwe opzet van de  
Kascommissie, zoals door het VCN gecommuniceerd is naar de verenigingen en districten. 
Rotterdam: zijn de reiskosten hiervoor in de begroting opgenomen? 
Voorzitter: die zijn begroot op 350 euro. 
Co Koekoek: is dit voorstel statutair in orde? 
Voorzitter: de statuten worden gevolgd, de vergadering besluit op welke manier dat gebeurt. 
Zaanstreek: Martijn v.d. Burgt wordt voorgesteld als onafhankelijk voorzitter van de Kascommissie. Is het 
wel toegestaan c.q. gewenst dat de in de persoon penningmeester hiermee zowel de uitvoerende als de 
controlerende rol worden gecombineerd? 
Voorzitter: Martijn v.d. Burgt treedt vandaag af als penningmeester, en zal dus geen dubbelfunctie krijgen. 
Het is alleen maar gunstig, dat hij zijn kennis meeneemt als voorzitter van de Kascommissie. 
Penningmeester: geeft een toelichting op zijn toekomstige rol als voorzitter van de Kascommissie, name-
lijk vooral ondersteuning van de andere leden van de Kascommissie, en inbreng van zijn kennis en erva-
ring. 
’s-Gravenhage: is het niet beter om deze commissie “Financiële Commissie “ te noemen in plaats van 
Kascommissie? 
Voorzitter: de naam “Kascommissie” is in orde. 
Zaanstreek: in het voorstel worden de eerste twee leden aangewezen door de districten Noord en Zuid 1. 
Zou liever zien dat het huidige roulatiesysteem over de verenigingen gehandhaafd blijft. 
Voorzitter; het aanwijzen van de leden laten doen door de genoemde districten. Als dat niet zou lukken, 
dan kan altijd nog gekozen worden voor een andere manier van aanwijzen van de leden. 
Veendam: als de naam “Kascommissie” veranderd zou moeten worden, dan is daarvoor een wijziging 
van de statuten nodig. 
Voorzitter: Dus blijft de naam “Kascommissie” gehandhaafd. 
Stemming over voorstel opzet Kascommissie 
36 voor, 0 tegen. Voorstel is unaniem aangenomen. VCN zal het voorstel verder uitwerken. 
’s-Hertogenbosch: wil op langere termijn, dat het gehele blad digitaal gemaakt wordt, dan dus ook geen 
aparte PDF-versie meer voor leden zonder e-mail. 
Voorzitter: wil dit niet toezeggen. 
Zwolle: formele tekstuele aanpassing in net voorstel: “….het VCN blijft verantwoordelijk voor…..” in plaats 
van “….het VCN wordt verantwoordelijk voor…..” 
Voorzitter: dit zal meegenomen worden. 
Voorstel maken/verspreiden PDF-versie blad “de Scheidsrechter” onder COVS-leden zonder email 
35 voor, 1 tegen. Voorstel is aangenomen. VCN zal het voorstel zo snel mogelijk uitwerken. 
Alle op- en aanmerkingen in acht genomen, gaat de vergadering akkoord met het activiteitenplan 2015 
van de COVS. 
 
8. Vaststellen financiële verplichtingen voor het boekjaar 2015 
De vergadering gaat akkoord met de financiële verplichtingen voor het boekjaar 2015, dus ook met het 
VCN-voorstel om de contributie voor 2015 vast te stellen op 19,50 euro per lid. 
 
9. Vaststelling prognose 2016, 2017 en 2018 
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De vergadering gaat akkoord met de prognose voor de boekjaren 2016, 2017 en 2018. 
 
10. Bespreking Landelijke Spelregelwedstrijden van COVS Nederland 
Spelregelwedstrijden voor juniorenteams 
Tijdens de Jaarlijkse Algemene Jaarvergadering 2014 heeft de vergadering besloten om de jeugdspelre-
gelwedstrijden voort te zetten. Het afgelopen jaar is gezocht naar een andere manier van het houden van 
deze wedstrijden. Via een forum is er weliswaar output binnen gekomen, helaas is dat nog niet voldoen-
de. Dat betekent dat wij moeten stoppen met het zoeken naar een andere en betere methode. In 2015 
zijn de wedstrijden in enigszins aangepaste vorm volgens het oude systeem gehouden. Het VCN stelt 
voor om de ontwikkeling van een nieuw concept voort te zetten. Het voorstel is om zaterdag 7 mei 2016 
vast te stellen als finaledag voor de jeugdwedstrijd. De Deventer Scheidsrechtersvereniging wordt ge-
vraagd om de organisatie ook in 2016 op zich te willen nemen. 
Deventer: staat hier in principe positief tegenover, maar het moet dan wel beter verlopen dan dit jaar. 
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde datum en organisatie. 
Spelregelwedstrijden voor COVS-teams 
Bij besluit van de Algemene Vergadering van 1987 is volgens schema COVS District West 1 aangewezen 
om dit landelijke evenement in 2016 te mogen organiseren. Tijdens de Jaarlijkse Algemene Districtsver-
gadering van 2015 dient COVS District West 1 te bepalen aan welke lid-vereniging de organisatie wordt 
toegewezen. Als datum wordt 28 mei 2016 voorgesteld. Namens de LCS stelt het VCN de Algemene 
Vergadering voor om de landelijke finale voor 2017 vast te stellen op 27 mei 2017. Volgens schema is 
COVS District Zuid 1 aan de beurt om deze landelijke finale te organiseren. Het VCN stelt voor om de 
districtsfinales vast te stellen op 21, 22 of 23 april 2017. 
Schagen-Den Helder: deze vereniging zal de organisatie op zich nemen van de landelijke finale 2016. 
Tevens wijst deze vereniging erop, dat 27 mei 2017 valt in het weekeinde na Hemelvaartsdag. 
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde datums en organisatie. 
 
11. Bespreking Landelijke Kampioenschappen Voetbaltoernooien van COVS Nederland 
Nederlands Kampioenschap Veldvoetbal van COVS Nederland 
Volgens schema is COVS District Noord aan de beurt om dit landelijke evenement op zaterdag 11 juni 
2016 te mogen organiseren. District Noord heeft bepaald dat de vereniging Groningen het recht van  
organisatie krijgt toegewezen. 
Volgens schema is COVS District West 2 aan de beurt om dit evenement te mogen organiseren in 2017. 
Martin van Heesch (district West 2): dit gaat West 2 niet lukken, dus wordt de organisatie voor 2017 nu 
reeds terug gegeven. 
Voorzitter: het VCN zal dit meenemen. 
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde datums en organisatie. 
Zaalvoetbal 
Volgens schema is COVS District Oost aan de beurt om het landelijk kampioenschap zaalvoetbal van 
COVS Nederland 2016 te mogen organiseren. District Oost heeft de organisatie echter moeten terug  
geven, waarop District Zuid 2 zich bereid heeft getoond om de organisatie over te nemen en om het  
toernooi van 2016 te organiseren. COVS District Zuid 2 heeft de organisatie van het landelijk 
kampioenschap zaalvoetbal op 16 januari 2016 toegewezen aan de vereniging Sittard-Geleen.  
De vergadering gaat akkoord met de voorstellen. 
Frans Sijben: Volgend weekeinde vindt het landelijk veldvoetbaltoernooi plaats in Gorinchem. 
 
12. Voorstel voor aanvulling van het Algemeen Reglement van COVS Nederland. 
Het Bestuur van COVS Nederland stelt voor om de volgende aanvulling te doen op artikel 13 (Officiële 
bekendmakingen) van het Algemeen Reglement van de COVS, de dato 15 mei 2010: 
1. Daar waar in het Algemeen Reglement het woord “schriftelijk” wordt gebruikt, wordt daaronder tevens 

verstaan en bedoeld de digitale versies van schriftelijk als internet en mailgebruik. 
2. Het mailadres van de leden en lid-verenigingen zal alleen worden gebruikt voor toezending van de 

digitale scheidsrechter of (andere) relevante informatie vanuit COVS Nederland, van belang voor de 
leden en de lid-verenigingen. 



 
 

Notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland 
gehouden op 6 juni 2015 

 

Notulist Piet Hanen notulen algemene jaarvergadering COVS Nederland d.d. 6 juni 2015 pagina 11 

3. Mocht het mailadres ook gebruikt dienen te worden voor andere doeleinden, dan die hiervoor onder 2. 
genoemd, dan kan dat alleen en uitsluitend indien het betrokken lid of de betrokken lid-vereniging 
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. 

4. COVS Nederland zal zich (overigens) geheel houden aan de daarvoor geldende regels ca de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel voor aanvulling van het Algemeen Reglement. 
Tevens stemt de vergadering ermee in, dat het VCN de randvoorwaarden voor de technische  
Subsidieverlening nadere zal uitwerken, mede aan de hand van de ter vergadering voorgestelde  
aanpassingen. 
 
13. Verkiezing leden permanente commissies COVS, in overeenstemming met de reglementen. 
 
Tuchtcommissie COVS Nederland 
Voorgesteld wordt, om in afwachting van de aanbevelingen van de Werkgroep Toekomstverkenning, de 
samenstelling van de commissie ongewijzigd te laten. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel. 
 
Commissie van Beroep 
Voorgesteld wordt, om de samenstelling van de commissie ongewijzigd te laten. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel. 
 
Redactiecommissie “De Scheidsrechter” 
Voorgesteld wordt, om in afwachting van de aanbevelingen van de Werkgroep Toekomstverkenning, de 
samenstelling van de commissie ongewijzigd te laten. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel 
De voorzitter neemt middels een dankwoord en een bloemetje afscheid van Ron de Bruin, die definitief 
zal gaan stoppen als voorzitter van de Redactieraad.  
Hoewel niet gebruikelijk, zet hij toch de andere redactieleden apart in het zonnetje met een presentje, om 
het speciaal te bedanken voor het vele werk dat zij vrijwillig doen om het blad “De Scheidsrechter” iedere 
keer weer te vullen. 
 
Landelijke Commissie Spelregels (LCS) 
De heren D. Visser (West 1) en G. Schol (Oost) zijn reglementair aftredend. Beide heren hebben zich 
voor een periode van drie jaar herkiesbaar gesteld. Het VCN stelt de Algemene Vergadering voor om  
D. Visser (West 1) en G. Schol (Oost) voor een periode van drie jaar te herbenoemen. 
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heren Visser en Schol. 
 
Landelijke Commissie Informatisering (LCI) 
Deze commissie zal ook in dit verenigingsjaar in ongewijzigde samenstelling blijven functioneren. 
 
Kascontrolecommissie 
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de heer M. v.d. Burgt tot voorzitter van de commis-
sie. De districten Noord en Zuid 1 zullen ieder een kandidaat voor de commissie aanwijzen. 
 
14. Verkiezing leden Bestuur COVS Nederland 
Op grond van artikel 8 van de statuten van de COVS zijn volgens rooster aftredend secretaris  
W. Peijnenburg en bestuurslid P. Tiggelaar (vertegenwoordiger COVS District West 1), Daarnaast  
Hebben penningmeester M. van de Burgt en bestuurslid G. Koeslag (vertegenwoordiger COVS District 
Oost) aangegeven hun bestuursfunctie tussentijds te zullen neerleggen. 
Het VCN draagt de herbenoeming van de secretaris W.J.G.M. Peijnenburg in de functie van secretaris 
aan de Algemene Vergadering voor. Daarnaast draagt het VCN herbenoeming voor van de heer  
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P. Tiggelaar. Het VCN stelt aan de Algemene vergadering voor om de heer Th. Harte te benoemen in de 
functie van penningmeester. 
De vergadering gaat akkoord met de te benoemen en te herbenoemen bestuursleden. 
 
De voorzitter verzoekt de districten Oost en West 2 om invulling te geven aan de benoeming van een be-
stuurslid in het VCN namens hun district. 
Voorzitter: Thon Harte zal in principe twee jaar penningmeester blijven, en daarna opgevolgd worden. Het 
VCN blijft dus zoeken naar een nieuwe penningmeester. 
Thon Harte: gezien de bestuurstermijn zal het wel drie jaar worden. Hij gaat zijn best doen, en hoopt te 
zijner tijd op een jeugdige opvolger. 
 
Omdat de voorzitter nog niet al te lang deel uitmaakt van het VCN, richt de secretaris het woord tot de 
aftredende bestuursleden Martijn v.d. Burgt en Gerben Koeslag. 
Tot Martijn v.d. Burgt: 
Lid van Scheidsrechtersvereniging Oss-Uden van 4 januari 1999 tot heden. Penningmeester van deze 
vereniging van 1999 tot 2007. Heeft zelf nooit gefloten. Mensen uit de wijde omgeving van Oss-Uden zul-
len ervan overtuigd zijn dat de vader van Martijn een grote rol moet hebben gespeeld in zijn penning-
meesterschap van Oss-Uden. Binnen COVS Nederland is hij acht jaar penningmeester geweest, en zijn 
deskundigheid in deze staat zonder meer buiten kijf. Martijn heeft een eigen kijk op de zaken, ook op za-
ken die niets met de financiën te maken hebben, en hij weet altijd weer het geduld op te brengen om an-
deren van zijn visie te overtuigen. Zijn grootste verdiensten zijn diens grote deskundigheid en het ver-
mogen om moeilijke boekhoudkundige onderwerpen gemakkelijk en bij herhaling uit te leggen. 
In de acht jaar dat hij binnen het VCN heeft gefunctioneerd, heeft hij een groot aantal dingen voor elkaar 
gekregen: 

 De financiële huishouding behoorlijk gereorganiseerd, waardoor de kosten steeds lager zijn  
geworden. 

 Ondanks lagere ledenaantallen, en daarmee mindere contributie-inkomsten, en steeds minder 
wordende inkomsten door een afname van subsidies, toch de financiën voldoende onder controle 
houdend, waardoor het nooit nodig was om contributie te verhogen (zelfs geen inflatiecorrecties), 
en er toch vrijwel elk jaar zwarte cijfers zijn geschreven. In zijn laatste begroting kon de contributie 
zelfs verlaagd worden. 

Wat ook kenmerkend voor hem was, was zijn betrokkenheid bij de COVS, al was het vaak op heel grote 
afstand. In dit verband hebben we je in verband met je frequente verplichtingen ook wel eens moeten 
missen bij bestuursvergaderingen. En het moet gezegd worden dat er zelfs een enkele penningmeester 
in den lande is, die af en toe moeite had om zich aan het tempo van sturen (of niet sturen) van de maan-
delijkse contributienota’s. In ieder geval heeft hij met veel plezier en naar tevredenheid van een ieder in 
het VCN gefunctioneerd, en hebben we ten volle kunnen profiteren van zijn capaciteiten. 
Gelet op de wijze waarop hij gedurende acht jaar invulling heeft gegeven aan het penningmeesterschap, 
stelt het VCN voor om Martijn v.d. Burgt te benoemen tot lid van verdienste van COVS Nederland. 
De vergadering ondersteunt dit voorstel met een luid applaus. 
 
Tot Gerben Koeslag: 
Lid van Scheidsrechtersvereniging Doetinchem vanaf juli 1996. Hij was vanaf het begin van zijn lidmaat-
schap betrokken bij de redactie van het clubblad, trimcommissie en spelregelcommissie, dit tot 2002, Hij 
werd voorzitter van Doetinchem tot 3 april 2002, dit tot april 2013, met als hoogtepunt het 75-jarig bestaan 
in 2011 van de vereniging Doetinchem. Vanaf november 2006 tot heden (9 jaar) actief in het landelijk be-
stuur, eerst als interim en daarna als volwaardig bestuurslid. Hij heeft er mede voor gezorgd dat de COVS 
in 2006-2007 in rustiger vaarwater kwam. Had vierde diepgaande bemiddeling voor de nieuwe voorzitter 
Johan Dollekamp. Tevens leverede hij een belangrijke bijdrage voor het aantal advertenties in het blad 
“De Scheidsrechter”. Ook maakte hij een aantal jaren deel uit van het bestuur van de COVS District Oost. 
Toen het bestuur van het District Oost in 2007 nog maar uit één bestuurder bestond, heeft hij het voor-
touw genomen en het voor elkaar gekregen dat COVS Oost weer uit een volwaardig bestuur bestond. Hij 
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heeft zich altijd betrokken gevoeld bij COVS Oost, en heeft regelmatig hun bestuursvergaderingen be-
zocht, en was hierbij een ware praatpaal voor het bestuur.  
Gerben kan beschreven worden als een gedreven bestuurder met duidelijk hart voor de zaak. En hij was 
vaak van huis voor de COVS of voor de KNVB. Hij komt uit voor zijn mening, en is vanuit zijn achtergrond 
recht door zee. Natuurlijk was het niet altijd pais en vree, en hij heeft in zijn vele jaren voor COVS en 
KNVB ook moeilijke momenten gekend, en mensen op zijn pad getroffen die lieten merken jet niet eens 
te zijn met zijn visie en werkwijze. Dit bracht hem onder andere tot het besluit om te stoppen als verte-
genwoordiger van de COVS binnen de toenmalige Hoofdcommissie Scheidsrechterszaken van de KNVB. 
En eigenlijk bleek toen pas duidelijk hoeveel respect hij binnen de scheidsrechterswereld had opge-
bouwd.  
Gelet op dit breed scala van verdiensten voor de landelijke COVS, en de wijze waarop hij met hart en ziel 
invulling heeft gegeven aan het bestuurslidmaatschap van het VCN, stelt het VCN voor om Gerben 
Koeslag te benoemen tot lid van verdienste van COVS Nederland. 
De vergadering ondersteunt ook dit voorstel met een luid applaus. 
De secretaris ondersteunt beide benoemingen met een onderscheiding en een bloemetje. 
Gerben Koeslag: is ooit begonnen in het interim-bestuur van COVS Nederland. Hij geeft een toelichting 
op die eerste jaren, waarin hij vooral veel contact had met mensen als Theo Solen en Johan Dollekamp. 
Martijn v.d. Burgt: bedankt de vergadering voor deze benoeming, en geeft een korte toelichting op zijn 
periode als penningmeester. Is er trots op dat de huidige focus niet gelegd wordt op “het gaat minder”, 
maar op “wat gaan we met het geld doen?”. 
De voorzitter heeft nog iets goed te maken naar aanleiding van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van december 2014. Johan Dollekamp is toen benoemd tot erelid van de COVS, maar er was toen nog 
geen onderscheidingsspeld aanwezig. Gerben Koeslag heeft inmiddels gezorgd voor een gouden speld 
met een diamantje, en die wordt door de voorzitter alsnog overhandigd aan Johan Dollekamp. 
Tenslotte stemt de vergadering in met het voorstel van het VCN, om de JAV 2016 van COVS Nederland 
te houden op zaterdag 4 juni 2016. 
 
15. Rondvraag, inclusief presentatie Werkgroep Toekomstverkenning 
Henk Pastoor, secretaris van de Werkgroep Toekomstverkenning COVS, geeft een toelichting op het 
werk en de resultaten van de commissie tot nu toe: 
1. Inleiding 

= Bestuurlijke vernieuwing (Activiteitenplan 2013) 
  = Werkgroep Toekomstverkenning 
            = Huidige samenstelling: 

- Jan de Jong, voorzitter, Henk Pastoor, secretaris, Martijn de Leest, Wim Ippel en Chris Maas 
- Gestopt tussentijds: Geert Cox, Danny Kaijen, Pol Hinke en Cor Nagtzaam 

2. Rapporten 
  = Rapport “Structuur & Vertrouwen” 
     -      toekomstvisie 
    -  kwaliteitsverbetering 
    - rol blad De Scheidsrechter 
    - bindend element 

   - oriënteren op de KNVB 
= Projectgroep Zuid 1 

     -   “COVS op weg naar de toekomst”  
    -  Adviesrapport 2.2. (scenario 2) 
             KNVB en COVS: “samen sterker” 
 3. Vragen april / mei 2014 
     -  Ideale COVS 
     -  Verwachtingen lid-verenigingen, districten en VCN 
     -  Wat moet blijven / afschaffen 
  Geen consensus 
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 4. Onderzoeksterreinen 
     - Doelstellingen / bestaansrecht 
     -  Relatie met KNVB 
     -  Organisatie COVS 
     -  Werving, behoud en begeleiding 
     -  Scheidsrechters buitenland  
     -  Wat moet blijven / afschaffen 
 5. Advies algemeen (seizoen 2015-2016) 
     -  Uitwerken opties 
     -  Draagvlak creëren 
     - Besluitvorming JAV 2016 
     - Huidige organisatie in stand houden 
 6. Opties 
     - Organisatie COVS volgt KNVB  
   (herdefiniëring structuur VCN, districten en  lid-verenigingen) 
     - Partnership / samenwerking met KNVB (zie ook Adviesrapport 2.2.) 
     -  Regionale overlegstructuur KNVB met COVS Oost en Noord (start 1 juli als pilot) 
     - Ontwikkelen “Gereedschapskist” (intern) 
      - Missie lid-verenigingen meerwaarde!  Hoe autonoom willen we zijn? 
     - Communicatie rechtstreeks naar de  lid-verenigingen 
     -  Centraal aanspreekpunt media 
     - Kwaliteitsverbetering / professionalisering 
     - Voortbestaan in huidige vorm? 
   (toekomst spelregelwedstrijden jeugd en voetbaltoernooien voor scheidsrechters 
7. Vervolg 
     - Werkgroep Toekomstverkenning opheffen (in huidige vorm) 
     - Nieuwe werkgroepen:  
       * per optie(s) 
   * o.l.v. portefeuillehouders VCN 
Conclusie: Niet doorgaan in de huidige vorm. In overleg met het VCN zaken realiseren vóór JAV 2016. 
Namens de werkgroep overhandigt hij de Tussenrapportage aan de voorzitter van het VCN. 
Zaanstreek: doet de aanbeveling om sterktes en zwaktes mee te nemen in de diverse beoordelingen. 
Gouda: hoe zit de interne overleg tussen COVS en KNVB in Noord en Oost in elkaar? Wat is de interne 
gereedschapskist van de werkgroep? Is van dit alles documentatie aanwezig? 
Voorzitter: geeft toelichting op deze onderwerpen , en zegt toe dat het VCN de documenten zal  
publiceren over de pilot m.b.t. de structuur KNVB-COVS in Oost en Noord, en de documenten m.b.t. de 
tussenrapportage van de Werkgroep Toekomst COVS. 
Piet Janssen (district Zuid 1): District Zuid 1 heeft bij haar rapport zelf een toolkit ontwikkeld met vijf  
onderwerpen. Hij hoopt dat deze de voorganger zal zijn van de landelijke toolkit, en namens de COVS 
District Zuid 1 overhandigt hij deze toolkit aan de voorzitter van het VCN. 
Voorzitter: bedankt Zuid 1 hiervoor, en zegt toe dat het VCN deze toolkit zal publiceren, zodat die  
beschikbaar wordt voor alle verenigingen en districten van de COVS. 
 
Veendam: feliciteert Gerben Koeslag en Martijn v.d. Burgt met hun benoeming tot lid van verdienste. 
COVS District Noord is bezig om zich te conformeren aan de structuur van de KNVB. 
De vereniging Veendam zal binnenkort gaan fuseren met de vereniging Oost-Groningen.  
1. Veendam is heel veel bezig met opleidingen, en dergelijke. Zou het zeer op prijs stellen als hiertoe een  
    landelijke spelregel-DVD ter beschikking zou komen. 
    Voorzitter: zegt toe dat het VCN een landelijke spelregel-DVD voor de verenigingen zal ontwikkelen. 
2. Veendam zou graag zien dat een landelijke presentatiegids wordt ontwikkeld t.b.v. externe contacten. 
    Voorzitter: kan en wil hierover geen toezegging doen. 
Horst-Venray:  
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1. Namens Spelregelcommissie COVS District Zuid 2: Bij jeugdspelregelwedstrijden geldt een leeftijds-
grens tot en met 20 jaar. Is dat nog wel jeugd? Is tot en met 18 jaar niet beter? Verzoekt het VCN om dit 
mee te nemen in haar evaluatie van de jeugdspelregelwedstrijden. 
 Voorzitter: dit punt wordt meegenomen in de discussie over de opzet va de jeugdspelregelwedstrijden. 
 
 
2. De contributieverlaging stond op de agenda, maar is niet apart behandeld en er is niet over gestemd. 
    Voorzitter: klopt. Dit was onderdeel van agendapunt 8 (vaststellen financiële verplichtingen over 2015). 
    De vergadering is hiermee akkoord gegaan, dus ook met de daarin opgenomen contributieverlaging. 
Schagen-Den Helder: hoe staat het met de plannen over de toekomst van de jeugdspelregelwedstrijden? 
Voorzitter: Portefeuillehouder Piet Tiggelaar gaat hiermee aan de slag. Hij hoopt op voldoende inbreng 
van de vereniging over deze materie. 
Co Koekoek: feliciteert Gerben Koeslag en Martijn v.d. Burgt met hun benoeming, en de voorzitter met 
het leiden van de vergadering.  
Over het voornemen van de KNVB om de COVS niet meer toe te laten tot de laatste (examen)avond van 
de BOS-cursussen, hoopt hij dat COVS en KNVB dit onzalige voorstel van tafel weten te krijgen. 
Hij mist een aantal externe genodigden wegens samenvallen van hun vergaderingen. Is het niet mogelijk 
om hun onderlinge datums af te stemmen, zodat ze wel bij elkaars vergadering aanwezig kunnen zijn? 
Voorzitter: dit kan de COVS wel willen, maar ook zij kan niet schuiven met haar eigen vergaderdatum. 
Overigens heeft de KNVB aangegeven, in de toekomst te proberen om ook aanwezig te zijn. 
‘s-Hertogenbosch: doet het voorstel om ten behoeve van de BOS-cursussen een landelijke presentatie te 
maken, die voor alle verenigingen bruikbaar en eenduidig is. Liefst iets moderns, geen flyer of zo. 
Als toegevoegde waarde kan dienen bijvoorbeeld het aanbieden van goedkope scheidsrechterkleding. 
Voorzitter: dit is iets voor de nieuw op te zetten sponsorcommissie van de COVS. 

 
16. Sluiting 
Om 14.00 uur beëindigt de voorzitter deze lange vergadering, met een woord van dank aan alle aanwezi-
gen voor hun bijdragen en concentratie. Iedereen een goede terugreis wensend, sluit hij de vergadering. 


