
Voorstel	  tot	  wijziging	  organisatiestructuur	  COVS	  
	  
Voorstel  
Het  VCN  vraagt  de  Jaarlijkse  Algemene  Vergadering  (JAV)  van  de  COVS  in  te  
stemmen  met  de  volgende  wijzigingen  in  de  organisatiestructuur  van  de  COVS:  
  
1)   Per  1-1-2017  zijn  er  6  verschillende  bestuurscommissies  op  landelijk  
niveau  actief,  te  weten  de  LCS,  LCI,  redactie,  sponsorcommissie,  
commissie  werving  en  behoud  en  de  technische  commissie.  
  

2)   Elk  van  deze  commissies  krijgt  een  taakstellend  budget  voor  het  
uitvoeren  van  de  taken  zoals  omschreven  in  het  activiteitenplan  en  de  
begroting.  
  

3)   Het  VCN  is  in  elk  van  deze  commissies  vertegenwoordigd  via  de  
portefeuillehouder.  
  

4)   De  districtsbesturen  houden  per  1-1-2017  op  te  bestaan.  De  taken  van  de  
districtsbesturen  worden  ondergebracht  bij  de  overige  organen  binnen  
de  COVS  (verenigingen,  commissies  en  VCN).  
  

5)   Het  VCN  vraagt  de  JAV  toestemming  om  te  starten  met  de  nieuwe  
organisatiestructuur  als  ‘pilot’.  Voordeel  hiervan  is  dat  bij  het  opstellen  
van  eventuele  nieuwe  Statuten  en  Reglementen  de  opgedane  ervaringen  
al  meegenomen  kunnen  worden,  waardoor  de  kans  kleiner  is  dat  binnen  
een  jaar  wederom  aanpassingen  nodig  zijn  om  de  ‘kinderziektes’  op  te  
lossen.  
  

6)   De  organisatorische  wijzigingen  worden  in  de  JAV  van  2017  vastgelegd  
in  de  Statuten  en  het  Algemeen  Reglement  van  de  COVS.  

     



  
Toelichting  
In  2015  heeft  de  commissie  toekomstverkenning  COVS  haar  werk  afgerond.  In  het  
adviesrapport  van  deze  commissie  wordt  gesteld  dat  de  COVS  toekomstbestendig  
kan  zijn  als  ze  zich  richt  op  haar  drie  kerntaken:  het  sociale  aspect,  de  ontwikkeling  
van  scheidsrechters  en  de  belangenbehartiging.  Het  VCN  heeft  deze  kerntaken  
uitgewerkt  in  een  document  ‘kerntaken  van  de  COVS’  (zie  bijlage  1).  
Om  de  kernaken  op  een  goede  manier  uit  te  kunnen  voeren  is  het  noodzakelijk  dat  er  
commissies  worden  ingesteld  die  belast  zijn  met  de  uitvoering  van  deze  kerntaken.  
Daarnaast  spelen  deze  commissies  een  adviserende  rol;;  in  de  commissies  zitten  de  
experts  op  een  bepaald  terrein  die  het  VCN  kunnen  en  moeten  adviseren  over  het  te  
voeren  beleid  op  dat  gebied.    
Door  het  instellen  van  deze  commissies  wordt  de  COVS  slagvaardiger.  Het  VCN  
richt  zich  op  het  besturen  en  de  belangenbehartiging  bij  externe  partijen.    
De  uitvoering  van  het  beleid  gebeurt  in  samenwerking  met  de  commissies.  Dat  
betekent  dat  er  meer  personen  betrokken  zijn  bij  de  uitvoering  en  dat  komt  de  
slagvaardigheid  ten  goede.    
  
De  commissie  toekomstverkenning  adviseert  tevens  om  de  districtsbesturen  op  te  
heffen.  Het  VCN  neemt  dit  advies  over  op  basis  van  de  volgende  argumenten.  
1)   De  COVS  kiest  ervoor  om  het  beschikbare  budget  zoveel  mogelijk  in  te  zetten  
ter  ondersteuning  van  de  verenigingen  en  daarmee  de  scheidsrechters.  Dat  
betekent  dat  een  zo  klein  mogelijke  bestuursstructuur,  dus  zonder  de  
districtsbesturen,  gewenst  is.  Door  een  kleine  bestuursstructuur  (platte  
organisatie)  worden  de  bestuurskosten  flink  minder  en  de  vrijgekomen  
middelen  komen  beschikbaar  voor  activiteiten  die  bijdragen  aan  de  uitvoering  
van  de  kerntaken.    

2)   Moderne  communicatiemiddelen  maken  het  mogelijk  om  snel  en  direct  te  
communiceren.  Dat  geldt  ook  voor  de  communicatie  tussen  
scheidsrechtersverenigingen  en  het  VCN.  Waar  het  in  het  verleden  
noodzakelijk  was  deze  communicatie  te  laten  verlopen  via  het  districtsbestuur  
is  dat  nu  niet  meer  aan  de  orde.  Ook  deze  taak  van  de  districtsbesturen  is  dus  
komen  te  vervallen.  

3)   De  overgebleven  taken  van  de  districtsbesturen  zijn  goed  onder  te  brengen  bij  
andere  organen  binnen  de  COVS  (de  verenigingen,  commissies  en  het  VCN).    

4)   De  KNVB  heeft  een  organisatiewijziging  ondergaan  waardoor  de  
districtsbesturen  binnen  de  KNVB  zijn  verdwenen.  Arbitragebeleid  wordt  
binnen  de  KNVB  volledig  vanuit  ‘Zeist’  gemaakt,  op  districtsniveau  is  men  
slechts  belast  met  de  uitvoering  daarvan.  Omdat  er  op  districtsniveau  dus  
geen  arbitragebeleid  meer  wordt  ontwikkeld,  is  er  voor  de  districtsbesturen  
geen  rol  meer  in  het  contact  met  de  KNVB.  Daarmee  valt  een  belangrijke  taak  
van  de  districtsbesturen  van  de  COVS  weg.  
  

     



Globale  uitwerking  
  
Taakverdeling  
In  onderstaande  tabel  is  inzichtelijk  gemaakt  hoe  de  verdeling  van  de  
verantwoordelijkheid  voor  de  nieuwe  taakuitvoering  plaatsvindt,  indachtig  de  nieuwe  
organisatieopzet,  ingaande  1-1-2017.  De  5  bestuurscommissies  (Technische  
zaken/opleidingen,  Spelregelzaken,  Media,  Sponsorbeleid  en  Werving  en  
Begeleiding)  verzorgen  de  uitvoerende  bestuurstaken.    
Met  een  F=====è  is  aangegeven  dat  zij  op  dat  onderwerp  een  faciliterende  taak  
hebben  richting  scheidsrechtersverenigingen.  Faciliterend  in  de  zin  van  het  
beschikbaar  stellen  van  materialen,  werkwijzen  of  toewijzing  van  programmabudget  
(Financieel)    
  
   VCN   zes  commissies   scheidsrechters-

verenigingen  
Algemene  
belangenbehartiging  

            X        

Externe  
vertegenwoordiging  

            X        

Aanbod  conditie  en  
mentale  trainingen  

   F======è       X  

Begeleiding  
(beginnende)  
scheidsrechters  

   F======è       X  

Aanbod  van  sociale  en  
ontspanningsactiviteiten  

          X  

Media-  en  PR  beleid                  X       X  (lokaal)  
Bevorderen  
spelregelkennis  

   F======è       X  

Centraal  sponsorbeleid  
COVS  

               X     

Organisatie  nationale  
spelregelwedstrijden  

   F======è     

Organisatie  toernooien      F======è     
Maken  van  een  
wervingsplan  

   F======è       X  

Individuele  begeleiding  
scheidsrechters/nazorg  

          X  

Promotiemateriaal  
ontwikkelen  en  
distribueren  

             F======è       X  
  
  

  
     



Taken  portefeuillehouders  en  commissies  
•   portefeuille  technische  zaken/opleidingen:  de  portefeuillehouder  is  de  trekker  
van  de  volgende  onderwerpen:  

o   Organisatie  van  de  technische  opleidingen:  trainer,  praktijk  begeleiding  
met  headsets,  …..  

o   Organisatie  van  de  veld  en  voetbaltoernooien.  
In  die  taak  wordt  hij  ondersteund  door  een  aantal  mensen  uit  de  diverse  
regio’s.  Dit  kan  volgens  het  huidig  districtsniveau  zijn,  maar  en  dat  heeft  de  
voorkeur  uit  zestal  vertegenwoordigers  die  namens  een  aantal  geclusterde  
verenigingen  zitting  hebben  in  de  commissie.  De  clustering  hoeft  niet  binnen  
de  huidige  districtsgrenzen  te  zijn.  Zij  zijn  de  contactpersonen  voor  de  
portefeuillehouder  naar  de  verenigingen  toe.  En  in  die  zin  ook  1ste  
aanspreekpunt  voor  de  verenigingen  onder  hun  gebied.  

•   Portefeuille  spelregelzaken:  dit  is  de  trekker  van  de  voetbalspelregels  voor  
jeugd  en  senioren.  Onder  zijn  verantwoording  gaat  de  LCS  op  zoek  naar  
middelen  en  methoden  om  de  spelregels  op  een  moderne  manier  aan  de  man  
te  brengen.  Doel  is  niet  alleen  om  de  wedstrijden  een  nieuw  leven  in  te  
blazen,  maar  ook  de  kennis  onder  de  leden  te  verbreden.  Een  van  de  taken  
zou  b.v.  kunnen  zijn  een  pakket  op  te  stellen  voor  de  lidverenigingen  om  de  b-  
en  c-  junioren  op  te  leiden  voor  het  spelregelbewijs.    
De  daadwerkelijke  uitvoering  ligt  bij  de  leden  van  de  LCS,  met  ook  hier  in  
principe  uit  de  districten,  maar  kan  ook  bestaan  uit  ene  aantal  
enthousiastelingen  met  hart  voor  spelregels.  

•   Portefeuille  juridische  zaken:  hopelijk  de  meest  rustige  portefeuille  als  alles  
goed  gaat.  Hij  is  er  voor  verantwoordelijk  dat  dat  wat  wij  doen  conform  
statuten  en  reglementen  gebeurd.  Ook  ondersteund  hij  leden  in  een  mogelijk  
juridisch  conflict  ivm  scheidsrechters  zaken  

•   Portefeuille  mediazaken:  hij  is  er  voor  verantwoordelijk  dat  de  COVS  op  een  
goede  en  moderne  wijze  zaken  wereldkundig  maakt.  Niet  alleen  via  ons  
clubblad,  maar  ook  via  de  website  en  sociale  media.  Onder  zijn  
verantwoordelijkheid  komt  er  een  stuk  waarin  duidelijk  omschreven  staat  
wanneer  de  COVS  welk  publicatiewijze  gebruikt.  
Hij  wordt  daarin  ondersteund  door  de    

o   Redactiecommissie:  verantwoordelijk  voor  de  totstandkoming  van  het  
blad  en  mogelijk  ook  voor  de  redactionele  stukken  op  de  website  

o   De  LCI:  naast  de  automatisering  van  de  covs  o.a.  verantwoordelijk  voor  
het  in  stand  houden  van  de  site,  de  sociale  media.  Onder  hun  
verantwoordelijkheid  wordt  de  website  regelmatig  tegen  het  licht  
gehouden  of  dit  nog  zo  kan  

•   Portefeuillehouder  sponsorzaken:  hij  is  de  trekker  om  tot  een  verantwoord  
sponsorbeleid  te  komen.  Doel  is  de  eigen  middelen  van  de  COVS  aan  te  
vullen  met  externe  gelden  om  onze  ambities  waar  te  maken.    
Hij  wordt  daarbij  ondersteund  door  een  aantal  mensen  die  in  staat  zijn  om  
hem  te  ondersteunen  in  het  zoeken  van  sponsoren.  Hoewel  aan  te  bevelen  is  
het  niet  direct  noodzakelijk  dat  deze  mensen  uit  alle  districten  komen.  Hier  is  
meer  hun  kennis  en  kunde  van  belang  en  het  hoeven  er  niet  zes  te  zijn.  

•   Portefeuille  houder  werving  en  behoud:  de  trekker  om  de  groei  van  het  aantal  
covs  leden  in  te  zetten.  Hij  ontwikkelt  een  goed  wervingsprogramma  die  ook  
de  jonge  scheidsrechter  duidelijk  maakt  wat  de  covs  kan  beteken  voor  hun.  



Hij  wordt  daarbij  ondersteund  door  een  zestal  mensen  uit  den  lande  om  zoveel  
mogelijk  draagvlak  te  gaan  creëren  en  voelhorens  in  het  land  te  hebben  en  daar  op  
een  goede  manier  op  in  te  spelen.  
  
Het  streven  is  om  zo  min  mogelijk  fysiek  te  gaan  vergaderen,  maar  dit  via  moderne  
communicatiemiddelen  te  gaan  doen.    
  
In  een  organogram  ziet  de  structuur  met  portefeuillehouder  en  commissies  er  als  
volgt  uit:  
  

Taken  verenigingen  
Veel  verenigingen  doen  meer  dan  nu  in  de  kerntaken  van  de  COVS  staat.  Dat  is  
uiteraard  geen  enkel  probleem.  Verenigingen  zijn  autonoom  en  maken  dus  hun  eigen  
keuzes.  De  verenigingen  hebben  wel  de  verplichting  om  een  COVS-lid  het  minimale  
pakket  aan  te  bieden  (in  samenwerking  met  de  commissies,  collega-verenigingen  en  
VCN)  zoals  dat  in  de  kerntaken  omschreven  staat.  
Om  te  kunnen  voldoen  aan  de  kernpunten  van  de  COVS  spelen  verenigingen  dan  
ook  een  belangrijke  rol  bij  de  uitvoering  van  het  beleid.  Uiteindelijk  is  het  bij  de  
verschillende  verenigingen  waar  het  beleid  zichtbaar  en  voelbaar  wordt  voor  de  bij  de  
COVS  aangesloten  scheidsrechters.    
Een  flink  deel  van  de  taken  (vooral  het  sociale  aspect)  ligt  bij  de  verenigingen.  Op  het  
gebied  van  technische  zaken,  werving  en  behoud  en  spelregels  dient  er  een  goede  
afstemming  te  zijn  tussen  verenigingen  en  commissies.  Een  deel  van  de  activiteiten  
kan  via  de  COVS  gefaciliteerd  worden,  maar  de  organisatie  blijft  in  handen  van  de  
verenigingen.  Op  het  gebied  van  belangenbehartiging  is  goede  afstemming  tussen  
verenigingen  en  VCN  van  groot  belang.  De  lijntjes  moeten  kort  zijn  en  de  
communicatie  moet  tweerichtingsverkeer  zijn.    

dagelijks	  bestuur	  covs	  
nederland

portefeuillehouder	  
technische	  

zaken/opleidingen
lid	  vcn

zes	  
vertegenwoordigers	  in	  

de	  districten
nieuw

portefeuillehouder	  
spelregelzaken

lid	  vcn

LCS

bestaand

portefeulliehouder	  
juridische	  zaken

lid	  vcn

portefeuillehouder	  
media

lid	  vcn

LCI:	  website	  en	  sociale	  
media

bestaand

redactie	  De	  
scheidsrechter

bestaand

portefeuillehouder	  
sponsorbeleid

lid	  vcn

sponsorcommissie

in	  oprichting

portefeuillehouder	  
werving	  en	  behoud

lid	  vcn

zes	  
vertegenwoordigers	  

districten
nieuw

notulist



  
Interne  communicatie  
Nu  de  keuze  gemaakt  wordt  om  de  bestuurslaag  van  de  districten  uit  de  organisatie  
te  halen,  moet  er  opnieuw  worden  nagedacht  over  de  interne  communicatie.  Het  is  
van  belang  dat  deze  communicatie  snel  is  en  dat  de  communicatie  vooral  ook  uit  
tweerichtingsverkeer  bestaat.  Het  VCN  is  onderdeel  van  de  COVS-organisatie  en  zal  
niet  op  te  grote  afstand  van  de  verenigingen  moeten  komen  te  staan.  Dat  betekent  
dat  van  verenigingen  verwacht  wordt  dat  communicatie  vanuit  het  VCN  naar  de  
leden  op  een  snelle  manier  ook  daadwerkelijk  bij  de  leden  terecht  komt.  Andersom  is  
het  erg  belangrijk  dat  verenigingen  tijdig  signalen  doorgeven  naar  het  VCN  over  
zaken  waar  actie  verwacht  mag  worden  op  landelijk  niveau.    
  
Hoe  dat  het  beste  te  organiseren?  
Het  VCN  stelt  voor  dat  verenigingen  met  elkaar  overleggen  hoe  dit  het  beste  te  
organiseren  is  in  hun  district.  Daarbij  gelden  wel  een  aantal  uitgangspunten  die  voor  
ieder  district  hetzelfde  zijn.  In  ieder  geval  moet  helder  zijn  dat  de  vertegenwoordiger  
in  het  VCN  vanuit  het  district,  niet  de  taken  van  het  districtsbestuur  gaat  overnemen.  
Ook  is  het  belangrijk  dat  er  een  goede  communicatie  is  (zoals  hierboven  
omschreven),  maar  waarbij  wel  door  de  bomen  het  bos  gezien  blijft  worden.  Dat  
betekent  dat  een  vorm  van  organisatie  nodig  is,  zodat  bijvoorbeeld  één  bericht  naar  
het  VCN  wordt  gestuurd  namens  meerdere  verenigingen  ipv  flink  wat  afzonderlijke  
berichten.  
  
Een  suggestie  vanuit  het  VCN  zou  kunnen  zijn:    
  

-‐   Verenigingen  organiseren  zich  in  cluster  van  3-4  verenigingen  en  hebben  
binnen  deze  clusters  op  regelmatige  basis  overleg.  Per  cluster  is  er  een  
aanspreekpunt  voor  communicatie  van  en  naar  het  VCN  (via  de  
districtsvertegenwoordiger  in  het  VCN)  

-‐   Eén  vereniging  heeft  volgens  een  jaarlijks  roulerend  systeem  het  
districtsvoorzitterschap  in  handen,  deze  vereniging  organiseert  de  
districtsvergaderingen  (minimaal  één  keer  per  jaar,  maar  vaker  indien  
wenselijk  geacht).  

-‐   De  VCN-vertegenwoordiger  sluit  op  regelmatige  basis  aan  bij  
clusteroverleggen  en  heeft  op  regelmatige  basis  contact  met  de  
districtsvoorzittende  vereniging.    

-‐   In  plaats  van  overleg  met  de  districtsbesturen  over  de  stukken  van  de  JAV  in  
maart,  vind  vooroverleg  plaats  met  vertegenwoordigers  van  de  voorzittende  
vereniging,  daarna  vindt  er  in  elk  district  vooroverleg  over  de  stukken  van  de  
JAV  plaats  (in  april).  Dit  overleg  kan  als  vervanging  gezien  worden  van  de  
huidige  JADV’s.  

  


