COVS: midden in de
voetbalsport
De COVS staat midden in de voetbalsport.
Al ruim 77 jaar lang. Dankzij onze
contacten, ervaring, kennis en activiteiten
hebben we ook jou als (toekomstig)
scheidsrechter veel te bieden. Maak jij
ons nog sterker en word je lid? Je kunt je
aanmelden via de website: www.covs.nl.

Meer weten?
Wil je meer weten over de COVS en haar 70
plaatselijke scheidsrechtersverenigingen?
Surf dan naar www.covs.nl of mail naar
secretaris@covs.nl. Met de COVS ben je als
scheidsrechter ook een echte teamspeler!

Met de COVS ben je ook als
scheidsrechter een echte teamspeler!

Activiteiten ter lering en vermaak
De COVS-scheidsrechtersverenigingen organiseren de meest uiteenlopende activiteiten.
Die zowel leuk als leerzaam kunnen zijn.
Denk aan lezingen van bekende scheidsrechters of andere personen uit de voetbalsport,
spelregelavonden, reanimatietrainingen,
kaartavonden en dergelijke.

Ben je scheidsrechter? Of wil je dat worden? Dan kun je lid worden van de COVS,
de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters. De COVS bestaat uit 70
scheidsrechtersverenigingen in heel Nederland. Het COVS-lidmaatschap is voor
iedere scheidsrechter eigenlijk onmisbaar, of je nu voor je eigen voetbalvereniging
fluit of voor de KNVB, en op het veld of in de zaal. Als scheidsrechter sta je er
dankzij de COVS niet alleen voor en ben je ook een echte teamspeler!

www.covs.nl

www.covs.nl

Iedere scheidsrechter lid
van de COVS
De COVS is dé organisatie voor alle voetbalscheidsrechters in Nederland. We komen
op voor de belangen van alle scheidsrechters, zorgen voor begeleiding en realiseren
faciliteiten die je helpen jouw hobby uit te
oefenen. Daardoor is het lidmaatschap voor
iedereen aantrekkelijk, ook als je de trainingen of andere clubavonden niet regelmatig
kunt of wilt bezoeken. Het lidmaatschap
kost slechts enkele tientjes en daarvoor kun
je profiteren van alle faciliteiten en acties en
krijg je het vakblad ‘De Scheidsrechter’. Ook
als verenigingsscheidsrechter kan de COVS
veel voor je betekenen.

Ook bij jou in de buurt
Al ruim 77 jaar komt de COVS in heel
Nederland op voor de belangen van alle
voetbalscheidsrechters. We hebben duizenden leden, verdeeld over 70 afzonderlijke
scheidsrechtersverenigingen in het hele
land. Doordat die verenigingen elk hun eigen karakter hebben, staat de COVS altijd
dicht bij het individuele lid. Bij jou in de
directe omgeving worden trainingen, lezingen en andere activiteiten georganiseerd. En
bij jou in de buurt kun je vaak profiteren van
kortingsregelingen of andere interessante
faciliteiten. En via de COVS-vereniging kom
je in contact met andere scheidsrechters bij
jou uit de buurt! Wil je weten welke scheidsrechtersvereniging in jouw woonplaats actief
is? Kijk dan op de website: www.covs.nl

‘We komen op voor
de belangen van alle
scheidsrechters’

Belangenbehartiger en sportvereniging inéén
De COVS en haar 70 scheidsrechtersverenigingen bieden een breed en uiteenlopend aantal
diensten aan voor ieder lid. Daardoor zijn we zowel een prima belangenbehartiger als een heuse
sportvereniging, waar je collega-scheidsrechters kunt ontmoeten. De COVS biedt onder andere:
Strijdbare belangenbehartiger
De COVS is zowel regionaal als landelijk een
prima belangenbehartiger. We zijn gesprekspartner van de KNVB en hebben een eigen
zetel in de scheidsrechterscommissies. We
strijden onder andere voor een goede onkostenvergoeding, duidelijk beleid m.b.t. promoties en het belang van fair play.
Professionele begeleiding
Veel (nieuwe) scheidsrechters worden bij
hun eerste stappen op het veld of in de
zaal begeleid door leden van de COVS. De
scheidsrechtersverenigingen hebben veel
kennis en ervaring, die we graag overbrengen
op nieuwe scheidsrechters.

niveau proberen we regelmatig aantrekkelijke
aanbiedingen exclusief voor jou als COVS-lid
te realiseren. Denk aan korting bij de aanschaf van scheidsrechterskleding of bij het
afsluiten van diverse verzekeringen.
Spelregelkennis vergroten
Uiteraard kun je via de COVS werken aan
jouw spelregelkennis, zodat je optimaal
voorbereid bent voor je wedstrijden en de
jaarlijkse spelregeltoets. Bovendien organiseren we jaarlijks spelregelwedstrijden
voor zowel jeugdleden van voetbalverenigingen als voor onze eigen leden.

Trainingen: nuttig en gezellig
De meeste scheidsrechtersverenigingen
Juridische bijstand en verzekeringen
Op het moment dat je als scheidsrechter in de organiseren één of meerdere keren per week
plaatselijke trainingen, zodat je kunt zorgen
problemen komt door het uitoefenen van je
hobby, kunnen we onder voorwaarden zorgen dat je altijd wedstrijdfit bent. Deze conditievoor juridische bijstand van onze eigen advo- trainingen staan onder leiding van speciaal
caat. Voor de leden van de COVS is een lande- opgeleide trainers. Bovendien zijn de
trainingsavonden een prima gelegenheid
lijke rechtsbijstandverzekering afgesloten.
om met collega-scheidsrechters ervaringen
Vakblad
uit te wisselen
Zesmaal per jaar ontvang je als COVS-lid het
landelijke vakblad ‘De Scheidsrechter’. Daarin kun je tips vinden over bijvoorbeeld tactisch fluiten, staan interviews met collega’s
en besteden we aandacht aan allerlei ontwikkelingen op gebied van de voetbalarbitrage.
Kortingsacties en sponsoring
Zowel op lokaal/regionaal als op landelijk

