NORMERING ONDERSCHEIDINGEN COVS NEDERLAND
De regeling inzake normering bij onderscheidingen houdt het volgende in:
- voor 121⁄2 jaar bestuurslidmaatschap:

De Zilveren Scheidsrechter;

- voor 25 jaar bestuurslidmaatschap:

De Gouden Scheidsrechter.
*****

1. Voor bestuurslidmaatschapsjaren van het Verenigingsbestuur COVS Nederland geldt een vermenigvuldigingsfactor van drie.
2. Voor bestuurslidmaatschapsjaren van het Districtsbestuur geldt een vermenigvuldigingsfactor van twee.
3. Voor bestuurslidmaatschapsjaren van lidverenigingen, aangesloten bij COVS Nederland geldt een vermenigvuldigingsfactor van één.
4.

_
4.1. Voor lidmaatschapsjaren van permanente commissies van lidverenigingen van de COVS geldt een ver-

menigvuldigingsfactor van 0,5; voor permanente commissies van Districten geldt een vermenigvuldigingsfactor van 1; voor permanente commissies van het hoofdbestuur geldt een vermenigvuldigingsfactor van
2.
4.1.1.Met andere woorden: een commissielid van een district wordt gelijk geschakeld met een bestuurslid
van een vereniging; een commissielid van COVS Nederland wordt gelijk geschakeld met een districtsbestuurslid.
4.1.2.Onder permanente commissies worden bijvoorbeeld verstaan redactiecommissies van clubbladen,
technische commissies, spelregelcommissies, ontspanningscommissies, toto/lottocommissies e.d.
Jubileumcommissies, commissies van goede diensten e.d. worden als ad-hoc-commissies aangemerkt en worden in de beoordeling niet meegenomen.
4.2. Voor lidmaatschappen door leden van de COVS van kwaliteitszetels bij de KNVB geldt de volgende rege-

ling:
4.2.1.hoofdcommissie scheidsrechterszaken per jaar factor 1,0.
4.2.2.districts scheidsrechters commissie, per jaar factor 0,5.
4.2.3.districtsmolestatiecommissie of commissie fair play per jaar factor 0,5.
5. Aanvragen om onderscheidingen door verenigingen dienen te worden ingediend bij het district van de COVS,
waarbij men is ingedeeld.
Aanvragen om onderscheidingen door verenigingen dienen te worden ingediend bij de secretaris van het verenigingsbestuur van de COVS (VCN): secretaris@covs.nl.
6. Het betreffende districtsbestuur van de COVS, voorziet de aanvraag om onderscheiding van een advies en
stuurt de aanvraag vervolgens door naar het Verenigingsbestuur COVS Nederland. Aanvragen, die op voorhand niet voldoen aan de gestelde norm worden door het desbetreffende districtsbestuur afgewerkt c.q. afgewezen. Mocht het districtsbestuur de aanvraag desondanks met een gunstig advies aan het VCN willen voorleggen, dan beslist uiteindelijk het Verenigingsbestuur COVS Nederland.

7. Aanvragen om onderscheidingen door het districtsbestuur van de COVS worden met een advies voorgelegd aan
het Verenigingsbestuur COVS Nederland.
8. Beslissingen op aanvragen om onderscheidingen, die voldoen aan de gestelde normering zijn door het VCN gemandateerd aan de secretaris van COVS Nederland.
9. Alle aanvragen om onderscheidingen, die bij de secretaris van COVS Nederland worden ontvangen, die niet voldoen aan de gestelde normering inzake onderscheidingen worden door de secretaris COVS Nederland voorgelegd aan het VCN.
10. Het VCN is gemachtigd om in afwijking van de gestelde norm desondanks de onderscheiding toe te kennen.
Aan eventueel in afwijking van de gestelde normering toegekende onderscheidingen kunnen door derden geen
rechten worden ontleend.
11. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het VCN een aanvraag om een onderscheiding voorleggen aan de Algemene Vergadering.
12. Aanvragen om spelden t.b.v. een 25-, 40- of 50-jarig lidmaatschap en plaquettes t.b.v. 60- of 70- jarig lidmaatschap hoeven niet aan het VCN worden voorgelegd, maar kunnen door het districtsbestuur zelfstandig worden
afgedaan, mits uiteraard wordt voldaan aan het aantal jaren lidmaatschap bij COVS Nederland. De verantwoordelijkheid ligt daartoe bij het desbetreffende districtsbestuur.
13. Naast de voornoemde onderscheidingen kent de COVS ook nog de onderscheiding Lid van Verdienste en Erelid. Deze onderscheidingen worden bekrachtigd door een besluit van de (Jaarlijkse) Algemene Vergadering van
COVS Nederland. Een vereniging of een district doet daartoe een schriftelijke voordracht aan het VCN. Indien
het VCN de voordracht ondersteunt, wordt het ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Indien de voordracht niet wordt ondersteund door het VCN, stuurt het VCN een afwijzing met een beargumenteerd schrijven naar het desbetreffende districtsbestuur.
14. Tegen een weigeringsbesluit van het Verenigingsbestuur COVS Nederland staat volgens de Statuten van
COVS Nederland beroep open bij de Algemene Vergadering.
In alle gevallen, genoemd onder 1, 2, 3 en 4, zullen gelijktijdig vervulde functies niet dubbel tellen, m.a.w. er zal
geen cumulatie van functies (jaren) worden toegepast! Ook moet de decorandus op het moment van aanvragen
nog in functie zijn.
Aldus vastgesteld in de VCN-vergadering d.d. 12 mei 2010,
Secretaris COVS Nederland, Willie Peijnenburg.
Tekstueel aangepast, n.a.v. het ontbreken van dirstrictsbesturen, d.d. 24 december 2017.
Secretaris COVS Nederland, Hugo Jaspers.

