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01. Opening en welkom door de voorzitter.
Voorzitter Pol Hinke opent om 10:06 de vergadering.
(Begin toespraak door de voorzitter Pol Hinke).
Dames en heren, ik heet u van harte welkom op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van COVS
Nederland. Fijn dat u allemaal de moeite heeft genomen om vandaag mee te denken over de COVS en
besluiten te nemen in het belang van de COVS. De COVS is volop in beweging en vandaag maken wij
afspraken met elkaar over de volgende stappen in die ontwikkeling. Dat is belangrijk voor onze organisatie
en daarmee voor alle amateurscheidsrechters in Nederland.
In het bijzonder heet ik onze leden van verdienste welkom. (Er waren, deze keer, geen ereleden aanwezig,
sec.) Vandaag zijn aanwezig: de heren: Rinus Schreuder, Jan de Feijter, Jan Lahuis en Christ van de Donk.
Een speciaal woord van welkom vandaag ook voor de voormalige districtsbestuurders, heel fijn dat jullie er
zijn vandaag. Na deze vergadering hebben VCN en districtsbestuurders nog een bijeenkomst om op een
gepaste manier stil te staan bij het stoppen van de werkzaamheden van de districtsbestuurders en hen te
danken voor hun jarenlange inzet voor de COVS.
Heel fijn ook dat namens de andere belangenbehartigers binnen het amateurvoetbal VVON (namens de
trainers), vandaag is André Wester aanwezig zijn. Jouw aanwezigheid onderstreept de samenwerking
tussen onze organisaties.
Helaas moeten we ook dit jaar aan het begin van de vergadering stil staan bij COVS-ers waar we in het
afgelopen jaar afscheid van hebben moeten nemen. Vandaag noem ik daarbij ook een naam. In januari
overleed volkomen onverwachts en veel te jong Matthieu Jeukens, al vele jaren onze voorzitter van de LCS.
In Matthieu verliezen wij een man die altijd klaarstond voor alles binnen de COVS dat met spelregels te
maken had. Een kundige spelregelkenner en een warm en sociaal mens.
Ik verzoek u om te gaan staan en enige ogenblikken stilte in acht te nemen om Matthieu en met hem allen
die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen te herdenken.
….
Dank u.
Is het in het belang van de scheidsrechter? Dat is de belangrijkste vraag die de COVS zich moet stellen bij
het uitvoeren van haar activiteiten. Alleen als dat wat we doen in het belang van de scheidsrechter is,
heeft de COVS een meerwaarde voor scheidrechters en bestaansrecht binnen de voetbalwereld. Vorig jaar
heeft deze vergadering de kerntaken voor de COVS vastgesteld. Daaruit voortvloeiend komt een algemene
doelstelling voor de COVS die ik eerder in mijn voorwoord in De Scheidsrechter al eens de revue heb laten
passeren: elke scheidsrechter die lid is van de COVS moet binnen een redelijke afstand van zijn woonplaats
wekelijks een COVS-training kunnen bezoeken, regelmatig zijn spelregelkennis kunnen bijhouden, minstens
drie keer per jaar een thema-avond of technische activiteit kunnen bezoeken om zijn kennis en
vaardigheden up-to-date te houden, een plek hebben waar hij zijn ervaringen kan uitwisselen, zijn verhaal
kwijt kan en waar hij gesteund wordt na vervelende incidenten en ervaren dat zijn belangen worden
behartigd bij de KNVB en in de voetbalwereld. Als de COVS deze activiteiten uitvoert dan is dat in het
belang van de scheidsrechter en dan is een lidmaatschap van de COVS voor elke scheidsrechter een
vanzelfsprekendheid.
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01. Opening en welkom door de voorzitter (vervolg).
(Vervolg toespraak door de voorzitter Pol Hinke).
De vorig jaar ingezette wijzigingen binnen onze organisatiestructuur, hebben als doel om dit mogelijk te
maken. Het is goed om te zien dat er nu vanuit de nieuwe commissies voorstellen beginnen te komen om
deze doelstelling te gaan waarmaken. We zijn in beweging en er komen dus ook veel ideeën los. Om koers
te houden is het dan van belang om steeds maar weer die belangrijkste vraag te stellen: is dit nieuwe
voorstel of deze activiteit in het belang van de scheidsrechter?
Is het in het belang van de scheidsrechter dat er een klankbordgroep rapportage vanuit de COVS in gesprek
is met de KNVB?
Ja, zeker. Het huidige rapportagesysteem voldoet niet meer en het is van groot belang dat de COVS
namens de scheidsrechters meedenkt over nieuwe manieren van begeleiden en beoordelen. In het belang
van de scheidsrechter en daarmee in het belang van de voetbalsport. Na enkele brainstormsessies met de
klankbordgroep, is de KNVB nu met een nieuwe visie op begeleiden en beoordelen gekomen. Een visie die
veel mogelijkheden biedt en waar de klankbordgroep unaniem positief tegenover staat. Tegelijkertijd een
visie die een enorme cultuuromslag gaat betekenen, dat zal wennen zijn, maar het is keihard nodig. De
volgende stap is om deze visie te gaan bespreken in het land. Met de KNVB zijn we in gesprek over
manieren om dat te doen. KNVB en COVS zijn het erover eens dat zoveel mogelijk belanghebbenden hun
licht op de voorstellen moeten kunnen laten schijnen. Omdat die gesprekken nog gaande zijn, houd ik mij
nu nog wat op de vlakte over de inhoud van de visie van de KNVB. Het is niet aan mij om de visie van een
ander als eerste wereldkundig te maken. Toch een klein tipje van de sluier: de KNVB wil af van het
beoordelen (en daarmee vaak veroordelen) van scheidsrechters, maar de focus leggen op begeleiding en
ontwikkeling op basis van veel verschillende data. Die data zouden voor een deel geleverd kunnen worden
door ook spelers of trainers een rol te geven bij het aanleveren van feedback voor een scheidsrechter. In
de komende maanden moet duidelijk gaan worden hoe dit er in de praktijk uit gaat zien. De
klankbordgroep zal daar steeds bij betrokken blijven. Vervolgens zal de implementatie stap voor stap
ingezet gaat worden.
Is het in het belang van de scheidsrechter als er binnen de COVS wordt samengewerkt?
Ja absoluut. Als we willen dat elke scheidsrechter zich optimaal kan blijven ontwikkelen binnen de COVS zal
er goed en meer samengewerkt moeten worden. Nog veel te vaak hoor ik bestuurders van groepen zeggen
dat dé COVS dit of dat zou moeten doen. Daar wordt dan mee bedoelt het VCN en onbewust wordt er
daarmee een tegenstelling gecreëerd tussen VCN en groepen. Maar het VCN is niet de COVS, de COVS dat
zijn wij samen! U bent ook de COVS. Als u zegt dat dé COVS dit of dat moet doen, bedoelt u dat u zelf iets
kunt doen. Binnen de COVS is geen ruimte voor ‘wij’ en ‘zij’, er is geen plaats voor tegenstelling. Een
organisatie functioneert optimaals als elk deel van de organisatie zijn rol oppakt. Vergelijk het met de
radartjes van een machine. Elk radartje heeft een eigen functie, als dat allemaal lekker draait, dan werkt de
machine op zijn best. Ik roep u op om het samen te doen! Het VCN heeft de groepen nodig om gevoed te
worden met wat er speelt in het land, de groepen hebben de commissies nodig om bij het organiseren van
activiteiten ondersteund te worden, het VCN heeft dan weer de taak om lijnen uit te zetten en namens de
groepen en dus de scheidsrechters de belangen te behartigen bij andere partijen. En zo zijn er nog veel
meer radartjes die een rol spelen. Voor kleinere groepen is het bovendien onmogelijk om bijvoorbeeld drie
thema-avonden per jaar te organiseren, maar als drie zusterverenigingen er allemaal één voor hun
rekening nemen waar alle leden van deze drie verenigingen actief voor worden uitgenodigd, dan kunnen
de leden van deze drie groepen wel naar drie bijeenkomsten per jaar.
De COVS is een sterke organisatie als we samenwerken.

Notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland, 25 maart 2017, de Bilt.

Pagina 3 van 20

01. Opening en welkom door de voorzitter (vervolg).
(Vervolg toespraak door de voorzitter Pol Hinke).
Is het in het belang van de scheidsrechter als de COVS een moderne website heeft en op een goede manier
gebruikt maakt van social media?
Ook hier is het antwoord ‘ja’. Ook online kunnen we scheidsrechters met elkaar verbinden en bijdragen
aan de ontwikkeling van scheidsrechters. Op die manier ondersteunen we scheidsrechters van nieuwere
generaties, die ook behoefte hebben aan verbinding met collega’s, maar dat op andere manieren willen
dan we tot nu toe gewend zijn. In een clubgebouw kun je ervaringen delen en advies vragen aan collega’s,
in een app-groep kan dat ook. Inspelen op nieuwe middelen om te verbinden en te ontwikkelen is in het
belang van een nieuwe generatie scheidsrechters, de andere generaties kunnen daar tegelijkertijd van mee
profiteren. We zetten het komende jaar dan ook in op verdere ontwikkeling van de website en het beter
gebruik maken van social media.
Is het in het belang van de scheidsrechter als de KNVB en de COVS nauwer gaan samenwerken bij de
opleiding van scheidsrechters?
Natuurlijk, de COVS heeft zoveel te bieden aan beginnende scheidsrechters. De KNVB blijft
verantwoordelijk voor de opleiding, maar hoe mooi is het als tijdens de opleiding de scheidsrechter al
kennis maakt met de COVS-groep in de regio, daar kan meetrainen en een praktijkbegeleider vanuit de
COVS meekrijgt die hij ook bij de COVS-groep kan ontmoeten voor advies? Als we dat zo regelen, is dat een
enorme aanvulling op de opleiding van de KNVB. We zijn hierover in een redelijk vergevorderd stadium in
gesprek met de KNVB. In sommige regio’s komen de COVS-groepen zich nu al op de eerste avond van de
SO-III voorstellen, zodat aan de cursisten direct het aanbod gedaan kan worden om gedurende de duur van
de opleiding geheel vrijblijvend mee te trainen bij de COVS. Punt van aandacht is wel dat de KNVB geen
samenwerking wil in regio’s waar de COVS geen training en andere ondersteuning kan bieden. En helaas
lukt ons dat nu nog niet overal. Hier hebben we dus echt iets te doen met elkaar!
Is het in het belang van de scheidsrechter als de COVS eigen scheidsrechtersopleidingen gaat ontwikkelen
en aanbieden aan verenigingsscheidsrechters?
Daar ben ik een stuk kritischer over. Ik denk niet dat dit onze taak is. Laat de opleidingen over aan de
KNVB, onze rol is om scheidsrechters de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Er is kritiek te
leveren op de opleidingen van de KNVB en dat moeten we ook doen als deze kritiek kan bijdragen aan een
hogere kwaliteit van de opleiding. Dat is onze rol en dat is in het belang van de scheidsrechter! Zelf
opleidingen organiseren waarbij de cursisten geen erkenning krijgen van de KNVB is niet in hun belang.
Mochten deze scheidsrechters ooit kiezen voor fluiten voor de KNVB, dan zullen ze alsnog eerst de cursus
verenigingsscheidsrechter van de KNVB moeten gaan volgen, voordat ze pas een start kunnen maken met
de SO-III. Dan duurt het dus alleen maar flink langer totdat ze voor de KNVB kunnen gaan fluiten.
Is het in het belang van de scheidsrechter als de COVS blijft aansturen op meer sportiviteit en respect op
de voetbalvelden en daarbij contact zoekt met de BAV en VVON?
Helaas is het noodzakelijk hier de aandacht voor te blijven vragen. Nog steeds zijn scheidsrechters met te
grote regelmaat slachtoffer van verbaal of fysiek geweld. We zullen dus voor meer sportiviteit en respect
moeten blijven strijden. Het VCN presenteert binnenkort een zes-puntenplan om daaraan te gaan werken.
Heel graag willen we dat dit zes-puntenplan niet alleen van de COVS is, maar ook wordt onderschreven
door de BAV en de VVON. Als we het samen doen is dat een sterk signaal naar de hele voetbalwereld en
bereiken we meer. Op het volgende overleg met de belangenbehartigers dat in april gepland staat zetten
we het plan op de agenda en gaan we kijken of de mogelijkheden er zijn om samen op te trekken en deze
concrete acties uit te zetten.
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01. Opening en welkom door de voorzitter (vervolg).
(Vervolg toespraak door de voorzitter Pol Hinke).
Is het in het belang van de scheidsrechter dat COVS-trainers door middel van applicatiecursussen en een
nieuwsbrief worden ondersteund?
De kwaliteit van de COVS-trainingen wordt hoger en hoger. Veel trainers zijn leergierig en willen het beste
voor hun trainingsgroep. Een goede training op maat voor elke scheidsrechter is ontzettend belangrijk en
draagt bij aan de fitheid van de scheidsrechter. Elke scheidsrechter weet dat dit de basis is voor het prettig
kunnen leiden van een wedstrijd. Ontzettend belangrijk dus!
Is het in het belang van de scheidsrechter dat de COVS spelregelwedstrijden of voetbaltoernooien
organiseert?
Het is in het belang van scheidsrechters als ze ondersteund worden bij het ontwikkelingen van
spelregelkennis. Dat kan op veel manieren en de spelregelwedstrijd is daar één van. Juist door er een
wedstrijdelement in aan te brengen, kun je op een leuke manier met de spelregels bezig zijn en dan is het
zeker in het belang van de scheidsrechter dat we deze wedstrijden blijven organiseren. Wel moeten we
proberen een grotere groep scheidsrechters daarmee te bereiken. Dat vraagt om modernisering van de
spelregelwedstrijden. Bij de jeugd is die modernisering inmiddels in gang gezet, bij de senioren moet dat
nu ook echt gaan gebeuren.
De voetbaltoernooien dienen niet direct het belang van de scheidsrechter, maar het is wel een prettige
manier om als scheidsrechter je ook onderdeel van een team te voelen. Ook daar zijn we als COVS voor:
activiteiten organiseren die de scheidsrechter geen eenling laten zijn. Omdat gezelligheid en het sociale
aspect ook belangrijk zijn, horen de voetbalwedstrijden ook echt bij de COVS.
Is het in het belang van de scheidsrechter dat wij hier vandaag bij elkaar zijn?
Als we het goed aanpakken wel. Het is belangrijk dat we vandaag weer een paar afspraken maken over de
volgende stappen die we gaan zetten om van de COVS een moderne organisatie te maken die de belangen
van de scheidsrechters op een uitstekende manier kan behartigen en kan bijdragen aan de ontwikkelingen
van scheidsrechters.
Ik wens u allen een hele prettige vergadering en verklaar de vergadering hiermee voor geopend.
(Einde toespraak door de voorzitter Pol Hinke).
(Geen actiepunten. Geen besluiten. (sec.)).
02. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn afmeldingen ontvangen van:
- Ereleden: Johan Dollekamp en Theo Solen (Theo groet de vergadering vanuit Dubai);
- Leden van verdienste: Jan Fleerakkers, Koo Koekoek, Willie Peijnenburg, Herman Sempel en
Bernhard Veneklaas Slots;
- Voormalig districtsbestuurders: H. de Vries, J. Eelssema, R. Venekamp (Noord); G. Langenkamp, H.
Albersen (Oost); A. Wolters (West 2); C. Vullings (Zuid 2).
- COVS groepen: Groningen, Meppel, Oldambt en Veenkoloniën (Noord); Almelo, Hengelo, Noord Oost
Twente (Oost); IJmond (West 1); Bergen op Zoom, Noord en Zuid Beveland, De Langstraat, Roosendaal,
Zeeuws-Vlaanderen (Zuid 1); Helmond, De Mijnstreek, Oss-Uden, Weert (Zuid 2).
Totaal 16 COVS groepen.
- Beheerder website-artikelen: René Burger.
- VCN lid: Jaap Hansen (Noord).
- Genodigden: KNVB en BAV.
Er zijn 30 stemgerechtigden aanwezig. Er zijn vijf machtigingen verstrekt. Totaal 35 stemmen.
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02. Mededelingen en ingekomen stukken (vervolg).
Voorstel van Zuid 1 om jubilarissen te huldigen tijdens de algemene ledenvergadering van de COVS groep
in het jaar van het jubileum. Wordt aan de agenda toegevoegd.
Om de notulen weer zo zorgvuldig mogelijk te maken wordt de leden verzocht om duidelijk hun naam en
groep te vermelden als men het woord krijgt.
COVS Zeist verlaat per 31 december 2017 de COVS.
(Geen actiepunten. Geen besluiten. (sec.)).
03. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 4 juni 2016.
De voorzitter behandelt de notulen blad voor blad en nodigt de vergadering uit zowel tekstueel als
inhoudelijk te reageren.
Dhr. Vogelesang (HSV) geeft aan dat zijn naam op blz. 12 verkeerd vermeld staat en dat hij vice-voorzitter
is.
Dhr. Lahuis (SZO) geeft aan dat de inhoud goedgekeurd is, maar dat de kop en voetteksten overbodig zijn.
Dhr. Hazelaar (HZO Drenthe): blz. 21, agenda punt 15: declaratie van de kilometers. Hoe is de staat van dit
punt? De voorzitter geeft aan dat dit in het reglement staat, niet van plan dit aan te passen. Als dit
aangepast wenst te worden, dan dient dit als voorstel vanuit de verenigingen ingebracht te worden.
De notulen worden vastgesteld, Bram Witsiers (notulist) en Hugo Jaspers (secretaris) worden bedankt.
(Geen actiepunten. Besluit nr. 49. (sec.)).
04. Jaarverslag 2016 van de secretaris van COVS Nederland.
De voorzitter behandelt het verslag van de secretaris en nodigt de leden uit zowel inhoudelijk als tekstueel
te reageren.
Dhr. Janssen (Breda): blz. 24. Toevoegen bij zilveren scheidsrechter dhr. Roel v.d. Werff (de Langstraat)
(Aangepast in Jaarverslag (sec.)).
Dhr. Lahuis (SZO): blz. 18: Stelt voor dat de passage van jaarverslag 2016 over juridische zaken op te nemen
dat de statuten en het reglement zijn aangepast.
Dhr. Sanders (VCN – Juridische zaken) vertelt dat dit niet nodig is, omdat dit over 2017 gaat. Dhr. Lahuis
geeft aan het hier niet mee eens te zijn, maar accepteert de reactie.
Dhr. Oppers (Boxmeer/Cuijk), Blz. 15: Oss/Uden en Boxmeer/Cuijk hebben niet deelgenomen aan NK
veldvoetbal 2016 (ook niet als combinatieteam), tot onze spijt hebben we daarmee de organisatie in de
problemen gebracht. (Aangepast in Jaarverslag (sec.)).
Het jaarverslag wordt vastgesteld, met deze correcties en met dank aan de secretaris.
(Geen actiepunten. Besluit nr. 50. (sec.)).
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05. Jaarverslag 2016 van de penningmeester van COVS Nederland.
De voorzitter behandelt het verslag van de penningmeester en nodigt de leden uit zowel inhoudelijk als
tekstueel te reageren. Er zijn geen reacties.
Het jaarverslag wordt vastgesteld, met dank aan penningmeester Thon Harte.
(Geen actiepunten. Besluit nr. 51. (sec.)).
06. Verslag controle financiële administratie 2015.
De commissie bestond uit H van Bekkum (COVS Eindhoven, Zuid 1), H Bos (COVS Venlo, Zuid 2) en M van
der Burgt (COVS Oss-Uden eo, voorzitter).
De voorzitter heet Martijn van der Burgt welkom (hij was wat verlaat), en geeft hem het woord. Martijn
doet verslag van de commissie en hij overhandigt na afloop van de vergadering het verslag, waarin staat
dat de commissie voorstelt om het VCN te déchargeren.
(Voor het verslag van de Kascommissie, zie bijlage 1, sec.).
De vergadering volgt het voorstel van de commissie en verleent het VCN décharge, dit wordt ondersteund
door applaus.
(Geen actiepunten. Besluit nr. 52. (sec.)).
07. Wijziging organisatiestructuur.
Betreft COVS Statuten – versie 25 maart 2017, Algemeen Reglement COVS – versie 25 maart 2017 en
Begripsbepalingen COVS – versie 25 maart 2017. Deze zijn vooraf verstuurd naar de verenigingen
Als de vergadering akkoord gaat, dan gaan de vernieuwde statuten naar de notaris voor vastlegging.
Dhr. Sanders (VCN, Juridische zaken) heeft een bericht aan de groepen gestuurd, met een toelichting op de
wijziging van de statuten: De term districtsbestuur is uit de statuten en reglementen verdwenen. Dhr.
Sanders geeft een verdere toelichting.
Dhr. v.d. Burgt (lid van verdienste) geeft aan dat als de JAV naar achter wordt geschoven ook bijvoorbeeld
het activiteitenplan laat kan worden besproken. Is hierover nagedacht?
De voorzitter vindt dit een goede opmerking. En geeft tegelijk aan dat de situatie veranderd is met het
verdwijnen van de districtsbesturen. En dat met het naar achter verschuiven van de landelijke JAV de
groepen de gelegenheid krijgen om tijdens hun jaarlijkse vergaderingen vast vooruit kunnen lopen op de
agenda van de landelijke JAV.
De statuten, het reglement en de begripsbepalingen worden per acclamatie goedgekeurd.
(Actiepunt nr. 296. Besluit nr. 53, 54, 55. (sec.))
Dhr. Achterberg (Arnhem) geeft aan dat hij tegen de manier van stemmen is: per acclamatie, niet tegen
het besluit.
Voorstel Zuid 1:
Voorstel van Zuid 1 om jubilarissen te huldigen tijdens de algemene ledenvergadering van de COVS groep in
het jaar van het jubileum.
Dhr. Janssen (Breda) geeft namens alle groepen van Zuid 1 nog een korte aanvulling dat ook de niet
aanwezige groepen van Zuid 1 dit voorstel steunen. Stemming: voor: 30; tegen: 4. Het voorstel is
aangenomen. (Actiepunt nr. 311. Besluit nr. 66. (sec.))

Notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland, 25 maart 2017, de Bilt.

Pagina 7 van 20

07. Wijziging organisatiestructuur (vervolg).
Dhr. Janssen (Breda) geeft, namens de groepen van Zuid 1, aan dat men twee voorstellen heeft ingediend.
De voorzitter geeft aan dat dit 2e punt in overleg met de KNVB gepland staat. De KNVB onderschrijft het
probleem en dat het onwenselijk is, dat scheidsrechters die voor promotie in aanmerking komen
slachtoffer worden als er geen cursus beschikbaar is door te weinig docenten. In april zal dit door het VCN
in het overleg met KNVB besproken worden.
De voorzitter meldt dat het subsidiereglement nog dit jaar aangepast wordt. Daardoor zal het voor de
groepen makkelijker worden om subsidie te ontvangen. Hier worden wel eisen aan geteld. Subsidie zal
worden verstrekt voor activiteiten die onze kerntaken weergeven, niet voor bijvoorbeeld een klaverjas
avond. Ook zullen groepen vaker samen moeten gaan werken. Bovendien zal deze subsidie op tijd moeten
worden aangevraagd. (Actiepunt nr. 312. (sec.))
08. Vaststelling activiteitenplan.
Het activiteitenplan is vooraf toegestuurd. Voor de volledigheid ook toegezonden (vastgesteld tijdens de
JAV 2016): Kerntaken COVS en Meerjarig activiteitenplan COVS 2016-2020.
Voorzitter: in het Jaarverslag staat ook de verantwoording van de activiteiten beschreven, dit zal de
komende jaren verder worden uitgewerkt. Er zijn geen vragen en mails hierover ontvangen.
Activiteitenplan wordt goedgekeurd door de vergadering.
(Geen actiepunt. Besluit nr. 56. (sec.))
09. Vaststellen financiële verplichtingen voor de boekjaren 2017 en 2018.
Vaststellen contributie 2018:
Het VCN stelt de Algemene Vergadering voor om de contributie voor 2018 vast te stellen op € 18,00.
Tijdens de JAV 2016 is de contributie voor 2017 (ook) vastgesteld op € 18,00.
Contributie 2018 is vastgesteld op € 18,00 per lid per jaar.
Dhr. Lahuis (SZO): Financieel zelf niet deskundig maar de penningmeester van onze groep geeft aan dat de
begroting te rooskleurig wordt voorgesteld. Het ledenaantal zal de komende jaren minder worden en dus
ook de inkomsten.
Vaststellen begroting 2017
Dhr. Harte (VCN, penningmeester) geeft op de vraag van dhr. Oppers (Boxmeer/Cuijk) een korte toelichting
op de begroting. Het punt “maximaal te vergoeden” is namelijk nieuw op de begroting.
Dhr. Oppers (Boxmeer/Cuijk) geeft aan dat bij verkoop COVS artikelen niets verkocht is, vraagt of het te
overwegen is om een verkoop actie te organiseren. De voorzitter geeft aan dat dit niet echt wenselijk is.
Dhr. Burgers (beheerder artikelen website) zou vandaag wat spullen meennemen om uit te delen (o.a.
pennen), maar René is ziek afgemeld. Dhr. Harte (VCN, penningmeester) geeft aan dat de artikelen naar de
groepen gaan, en dat zij deze mogen gebruiken omdat deze afgeschreven worden.
Dhr. Blank (redactie de Scheidsrechter) vraagt zich af of dit gepubliceerd mag worden, zodat er meer
bekend voor is. Dhr. Sanders (VCN, Oost) geeft aan dat de webshop geactualiseerd wordt via de commissie
Media.
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09. Vaststellen financiële verplichtingen voor de boekjaren 2017 en 2018 (vervolg).
Dhr. de Waard (Amsterdam): als de groepen bijvoorbeeld pennen meenemen naar bijvoorbeeld SO3
cursussen dan wordt de bekendheid van de COVS vergroot en de pennen gesleten.
Dhr. Hein (HZO Drenthe) geeft aan dat in begroting niets aangegeven is over de ontwikkeling van
bijvoorbeeld de applicaties. Dhr. Harte (VCN, penningmeester) geeft aan onder welk punt dit vermeld
staat, namelijk de reservering voor de commissie Media (€ 4.000).
Begroting 2017 wordt vastgesteld.
(Actiepunt nr. 297. Besluit nr. 57, 58. (sec.)).
10. Vaststelling prognose 2018 en 2019.
Dhr. Lahuis (SZO) vraagt of er wel rekening gehouden met een teruglopend aantal leden. Dhr. Harte (VCN,
penningmeester) geeft hier een toelichting op en geeft tevens aan dat er door middel van de commissie
werving en behoud hoop is op een stijging van ons ledenaantal.
Dhr. Bos (Venlo) geeft aan dat prognose niet over de jaren 2018-2020 gaat maar over de jaren 2018-2019.
Dat klopt en dat wordt in het verslag correct weergegeven.
Dhr. Boonstra (Drachten) vraagt naar acties die een aantal groepen hebben m.b.t Fair Play. De voorzitter
geeft aan weinig inzicht in de kosten te hebben. Dhr. Janssen (Breda) zegt dat er wel degelijk kosten aan
verbonden zijn. Breda heeft hier sponsoren voor (net als onder andere Venlo), maar voor de kosten die
niet door sponsoring worden gedekt, komen voor rekening van de groep. De voorzitter geeft aan geen
toezegging over de begroting te kunnen geven, wel wordt de toezegging gegeven om ernaar te kijken. Dhr.
Harte (VCN, Penningmeester) vraagt om kosten door te geven aan VCN.
Dhr. Janssen (Breda) vraag of dit niet past in battle of referees? Dhr. Kiebert (VCN, West 2): Er is ook
aandacht bij KNVB. Ook in de gesprekken met VVON en BAV is er aandacht voor. Het is zeker ook passend
in ons plan. Zeker als het een meer landelijke dekking zou krijgen. Dhr. Janssen (Breda) meldt nog om
voorzichtig te zijn want districten willen soms meewerken, in Zeist wil men niet meewerken.
De prognose 2018 – 2019 wordt vastgesteld door vergadering.
(Actiepunt nr. 298. Besluit nr. 59. (sec.)).
11. Bespreking Landelijke Spelregelwedstrijden van COVS Nederland.
Spelregelwedstrijden voor juniorenteams.
(Toelichting in de agenda)
Door de LCS is in 2016 een nieuw concept te ontwikkeld. Dit wordt in 2017 voortgezet.
Het VCN stelt voor om in 2018 de landelijke spelregelfinale voor jeugdteams nieuwe vorm te
houden op 2 juni 2018 bij de D.S.V.. De districtsfinales worden gehouden op 19, 20 of 21 april 2018.
Het voorstel is om de landelijke finale van 2019 te houden op 1 juni 2019.
(Het NK spelregels jeugd is in 2017 verplaatst van 3 naar 24 juni, sec.)
Dhr. Duchatteau (Deventer) zegt dat Deventer dit onder voorbehoud wil organiseren, als het dit jaar goed
verloopt.
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11. Bespreking Landelijke Spelregelwedstrijden van COVS Nederland (vervolg).
Dhr. Bakker (Apeldoorn) geeft aan, dat als hij kijkt naar de voetbalkalender, deze wordt volgend seizoen
later gestart en later afgerond. Hij vraagt of het slim is om een andere datum te zoeken voor de
spelregelwedstrijd. De voorzitter geeft aan dat dit nu moeilijk te voorspellen is hoe dat gaat verlopen. Het
is altijd goed verlopen en gepland. De voorzitter zegt toe ernaar te kijken.
Dhr. Lahuis ((SZO) geeft aan dat de Powerpoint prima is maar let op de lay-out i.v.m. de print hoeveelheid.
Datum en organisatie (onder het genoemde voorbehoud) is vastgesteld.
Spelregelwedstrijden voor COVS-teams.
(Toelichting in de agenda)
In 2016 zijn de districten Noord en Zuid 1 overeengekomen te ruilen. Noord heeft in 2017 de
organisatie en Zuid 1 in 2018. De finale spelregels is in 2017 bij de scheidsrechtersvereniging
Heerenveen.
In 2018 bestaat de scheidsrechtersvereniging Eindhoven 90 jaar. Zij gaat in 2018 daarom de
landelijke spelregelfinale organiseren. Namens de LCS stelt het VCN de Algemene Vergadering voor
om de landelijke finale voor 2018 vast te stellen op 9 juni 2018.
Het VCN stelt voor om de districtsfinales vast te stellen op 12, 13 of 14 april 2018.
Volgens schema is COVS District West 2 aan de beurt om deze landelijke finale te organiseren in
2019.
Het voorstel wordt zonder wijziging vastgesteld
(Actiepunt nr. 299. Besluit nr. 60, 61. (sec.)).
12. Bespreking Landelijke Kampioenschappen Voetbaltoernooien van COVS Nederland.
Nederlands Kampioenschap Veldvoetbal van COVS Nederland.
(Toelichting in de agenda)
Volgens schema is COVS District Zuid 1 aan de beurt om dit landelijke evenement op zaterdag 16 juni
2018 te organiseren. District Zuid 1 heeft dit toernooi toegewezen aan het dan 90-jarige COVS
Eindhoven.
Verder stelt het VCN voor om het veldvoetbal toernooi in 2019 toe te kennen aan het dan 100-jarige
COVS Enschede.
COVS groep Enschede is in 2019 100 jaar oud en wil daarom in 2019 het NK Veldvoetbal organiseren.
Dhr. Lahuis (SZO) vraagt of het district Oost in 2019 wel het NK mag organiseren. Het VCN geeft aan dat dit
is aangepast om deze reden.
Beide voorstellen, zonder wijziging vastgesteld.
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12. Bespreking Landelijke Kampioenschappen Voetbaltoernooien van COVS Nederland (vervolg).
Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal van COVS Nederland.
(Toelichting in de agenda)
Volgens schema is COVS District Zuid 1 aan de beurt om het landelijk kampioenschap zaalvoetbal van
COVS Nederland 2018 te mogen organiseren. Op dit moment is nog onbekend aan welke lid
vereniging de organisatie van het landelijk kampioenschap zaalvoetbal 2018 is toegewezen door het
COVS District Zuid 1.
Zeeuws-Vlaanderen gaat dit organiseren, Breda had ook interesse, maar na goed overleg mag ZeeuwsVlaanderen dit gaan organiseren. Datum is 20 januari 2018.
Dhr. Zandbergen (Zaanstreek) zaalhuur is vaak lastig, kunnen we ver vooraf een weekend afspreken zodat
dit makkelijker wordt? De voorzitter antwoord dat de derde zaterdag in januari de vaste dag hiervoor is.
Het voorstel is vastgesteld.
De voorzitter brengt nu het voorstel om in 2018 het veldvoetbal 7x7 te organiseren in.
Rotterdam gaat dit komend jaar organiseren, en het voorstel is om dit de komende jaren te behouden
volgens dit concept. Als dit geen succes blijkt te zijn dan wordt het conceptvoorstel heroverwogen. Dit
betekent dat 11x11 verdwijnt.
Dhr. de Waard (Amsterdam) geeft aan dat zij en andere groepen in de omgeving wel teams van 11 spelers
kunnen meenemen. En vraagt of het mogelijk is om 2 toernooien te organiseren. Dit zou hun voorkeur
hebben. De voorzitter geeft aan dat dit niet de voorkeur geniet en dat je dan 2 NK toernooien krijgt.
Dhr. Janssen (Breda) geeft aan dat hij het raar vindt, dat als je nog niet weet hoe pilot is gelopen je dit toch
gaat vastleggen door stemming. De voorzitter geeft aan begrip te hebben als de groepen die nog even
willen wachten met het vastleggen van de pilot vastlegging. Maar dat er toch een stemming gaat volgen en
deze groepen rustig tegen mogen stemmen.
Dhr. Wirken (VCN, Zuid 1) vult aan dat uit de landelijke enquête uitwijst dat de grote meerderheid in het
land ervoor kiest om een 7x7 toernooi te organiseren.
Dhr. Arnoldus (Zutphen): hoe zit het dan met de belijning van de kleien velden? Dhr. v. Leeuwen (RSV)
antwoord dat dit geen probleem moet geven net als bij jeugdwedstrijden.
Stemming over het 7x7 voorstel: voor: 13; tegen 20. Het voorstel niet aangenomen, pilot wordt
geëvalueerd en daarna weer besproken.
(Actiepunt nr. 300. Besluiten nr. 62, 63 (sec.)).
13. Verkiezing leden permanente commissies COVS, in overeenstemming met de reglementen.
Kascontrolecommissie COVS Nederland.
<<< dit is m.i. niet besproken >>>
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13. Verkiezing leden permanente commissies COVS (vervolg).
Tuchtcommissie COVS Nederland.
(Toelichting in de agenda)
Dhr. H. Albersen (Oost) is reglementair aftredend. Dhr. Albersen is herkiesbaar. Het VCN stelt de
Algemene Vergadering voor om de heer Albersen voor een periode van drie jaar te herbenoemen.
Dhr. Lahuis (SZO) geeft aan dat deze kandidaat een aantal jaar terug terugtrad als lid van het
districtsbestuur i.v.m. gezondheidsproblemen. Hij vindt het raar dat hij nu wel beschikbaar is. Tevens de
vraag of deze vacature district gebonden is, want deze kandidaat woont nu in Friesland. De voorzitter
antwoordt dat deze vacature niet district gebonden is. SZO nu volledig akkoord met benoeming.
Voorstel wordt door de vergadering overgenomen.
Commissie van Beroep.
(Toelichting in de agenda)
De heren R. Kleiker (Noord) en R. Schreuder (Zuid 1) zijn reglementair aftredend. Beide heren zijn
herkiesbaar. Het VCN stelt de Algemene Vergadering voor om de heren Kleiker en Schreuder voor een
periode van drie jaar te herbenoemen.
Voorstel wordt door de vergadering overgenomen.
Redactiecommissie De Scheidsrechter.
(Toelichting in de agenda)
De redactielid Arie den Dulk, is reglementair aftredend. Arie heeft te kennen gegeven door te willen
gaan als redactie van de scheidsrechter en hij is dus herkiesbaar. Het VCN stelt de Algemene
Vergadering voor om de heer den Dulk voor een periode van drie jaar te herbenoemen.
Voorstel wordt door de vergadering overgenomen.
Landelijke Commissie Spelregels (LCS).
(Toelichting in de agenda)
De heren Ben Groeneveld (Zuid 2) en Jan Wouter Kok (namens West 2) zijn reglementair aftredend.
Beide heren hebben zich voor een periode van drie jaar herkiesbaar gesteld. Het VCN stelt de
Algemene Vergadering voor om de heren Groenveld en Kok voor een periode van drie jaar te
herbenoemen.
Voorstel wordt door de vergadering overgenomen.
De voorzitter geeft aan dat er helaas een vacature is ontstaan in Zuid 1 als gevolg van het overlijden van
dhr. Jeukens. De groepen in Zuid 1 worden gevraag voor invulling van deze vacature, als dat niet gebeurd,
dan gaan we elders zoeken.
Dhr. Lahuis (SZO) vraagt wie voorzitter wordt van deze commissie. De voorzitter geeft aan dat sinds kort
duidelijk is dat dhr. Dick Visser voorzitter van de commissie wordt.
Dhr. Janssen (Breda) geeft aan dat dhr. Wim Broekhoven zich kandidaat stal voor deze commissie namens
Zuid 1. Dit voorstel wordt door de vergadering overgenomen.
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13. Verkiezing leden permanente commissies COVS (vervolg).
Landelijke Commissie Informatisering en automatisering (LCI).
(Toelichting in de agenda)
Het VCN stelt voor om de LCI in ongewijzigde vorm te continueren.
Voorstel wordt door de vergadering overgenomen.
Dhr. Lahuis (SZO) geeft aan dat de SZO graag vooraf aan de JAV wil dat de leden van de kascommissie
worden bekend gemaakt, zodat de groepen en de leden zich hierop vooraf kunnen voorbereiden. De
voorzitter zegt toe dat dit volgend jaar op de agenda zal staan.
Volgend jaar ook op de agenda de samenstelling van alle nieuwe commissies.
Het overzicht met de huidige leden van de commissies, zoals dat bij de agenda van de vergadering zat,
staat in bijlage 2.
Na korte pauze wordt om 11:46 de vergadering hervat.
Presentatie door dhr. René Kiebert (VCN, West 2), portefeuillehouder commissie werving en behoud.
Voor de presentatie wordt verwezen naar bijlage 3.
Promotiefilm W&B wordt getoond aan de vergadering, deze is niet bij iedereen in het land bekend.
Dhr. Lahuis (SZO) de winterstop conflicteert met de zaalvoetbaltoernooien. Graag naar de data kijken.
Dhr. Janssen (Den Bosch) worden er documenten en andere zaken gestuurd naar de groepen? Worden de
verenigingen gefaciliteerd? Dhr. Kiebert (VCN, West 2) verenigingen worden gefaciliteerd en
aangeschreven voor de activiteiten.
Dhr. Hein (HZO Drenthe) mist in de activiteiten vooral de verenigingsscheidsrechters. Voetbalverenigingen
hebben de behoefte om hun vrijwilligers wat meer bagage te geven. De groep HZO Drenthe is hierop
ingesprongen. Dit is in de provincie Drenthe een groot succes. Verenigingsscheidsrechters zijn een
belangrijke doelgroep. Dhr. Kiebert (VCN, West 2) geeft aan dat deze groep zeer belangrijk is en zeker in
hun plannen voorkomt. En prima dat Drenthe hier zo actief mee is. De voorzitter geeft aan dat VCN met
een aantal groepen verschilt van mening als het gaat over het opleiden of het mee-opleiden van
scheidsrechters. Dhr. Hein (HZO Drenthe) geeft aan dat hij maatwerk mist bij de KNVB op het gebied van
opleiden van deze groep scheidsrechters.
Dhr. Bakker (Apeldoorn) heeft graag inzicht in lessons learned, zodat we van elkaar kunnen leren. Dhr.
Koning (lid van de commissie werving en behoud) geeft aan dat activiteiten en plannen afgestemd worden
op elkaar.
(Actiepunten nr. 301, 302. Besluit nr. 64. (sec.)).
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14. Verkiezing leden Bestuur COVS Nederland.
(Toelichting in de agenda)

Op grond van artikel 8 van de Statuten van de COVS zijn volgens rooster aftredend voorzitter P. Hinke,
bestuurslid F. Sanders (vertegenwoordiger district Oost) en bestuurslid F. Sijben (vertegenwoordiger
district Zuid 2). Daarnaast hebben penningmeester Th. Harte en bestuurslid B. Wirken
(vertegenwoordiger district Zuid 1) aangegeven hun bestuursfunctie tussentijds te zullen neerleggen.
Het VCN draagt de herbenoeming van dhr. P. Hinke in de functie van voorzitter en dhr. F. Sanders in
de functie van bestuurslid aan de Algemene Vergadering voor. Verder draagt het VCN de benoeming
van de heer P.-J.J.M. Janssen als bestuurslid (vertegenwoordiger Zuid 2) voor, deze voordracht wordt
ondersteund door de meerderheid van de COVS-groepen in Zuid 2. Daarnaast draagt het VCN de
benoeming van de heer J. Suurd voor als bestuurslid (vertegenwoordiger Zuid 1), deze voordracht
wordt ondersteund door de meerderheid van de COVS-groepen in Zuid 1.
Voor de functie penningmeester is, op dit moment nog geen (passende) kandidaat gevonden. Dhr. Th.
Harte heeft te kennen gegeven tijdelijk de rol van penningmeester voort te zetten, onder voorwaarde
dat er actief gezocht wordt naar een passende vervanging.

De heren Pol Hinke en Frank Sanders worden herbenoemd met applaus (voor ieder afzonderlijk).
Pieter-Jan Janssen wordt benoemd voor in het VCN als vertegenwoordiger voor Zuid 2, ook d.m.v. applaus.
Johan Suurd wordt benoemd in het VCN als vertegenwoordiger voor Zuid 1, ook d.m.v. applaus.
De voorzitter geeft aan dat de benoeming van penningmeester een probleem is, VCN is heel voorzichtig in
gesprek met een kandidaat. Dhr. Harte (VCN, penningmeester) geeft aan dat hij aan het einde van 2017
echt stopt met zijn werkzaamheden om zo de tijd te geven om zijn opvolger in te kunnen werken. Dhr.
Harte is niet aftredend dus is dit dus geen probleem voor het komende jaar.
De voorzitter zal als een kandidaat gevonden is dit landelijk bekend te maken. Deze kandidaat zal dan tot
de volgende JAV op ad-interim basis actief zijn, om daarna op de JAV benoemd te worden.
(Actiepunt nr. 303. Besluit nr. 65. (sec.)).
(Begin toespraak door de voorzitter Pol Hinke aan het adres van de heren Ben Wirken en Frans Sijben).
Ben en Frans,
Ik kies ervoor om jullie tegelijkertijd toe te spreken bij jullie afscheid van het VCN. Jullie lijken namelijk in
sommige opzichten behoorlijk op elkaar. Zonder te willen generaliseren zijn jullie echte
vertegenwoordigers van het Zuiden van het land. Echte contacten, warme relaties willen onderhouden,
niet het conflict opzoeken, maar het belangrijk vinden dat de onderlinge verhoudingen en de sfeer goed
blijven, zijn zaken die belangrijk voor jullie zijn. Beiden pakken jullie liever de telefoon om een echt gesprek
te voeren dan om iets via de kille mail te bespreken.
Frans is daarbij ook nog eens een echte Bourgondiër en levensgenieter. Nu het werkzame leven er zo goed
als op zit, maak je tijd vrij voor de leuke dingen van het leven en komt de Bourgondier in je naar boven als
je naar je kookclub gaat of van het mooie weer geniet op de golfbaan. Ben is een echt gevoelsmens die
geraakt kan worden als het niet goed gaat met iets dat hem na aan het hart gaat. We hebben dat
bijvoorbeeld kunnen zien, toen er binnen je eigen vereniging stemmen opgingen om de COVS te verlaten.
Een voorstel dat je bijna niet kon verkroppen na al het werk dat je als bestuurslid voor de vereniging erin
hebt gestoken.
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14. Verkiezing leden Bestuur COVS Nederland (vervolg).
(Vervolg toespraak door de voorzitter Pol Hinke aan het adres van de heren Ben Wirken en Frans Sijben).
Beiden hebben jullie de afgelopen jaren ook een mooie bijdrage aan de COVS geleverd. Frans heeft het
grootste deel van zijn tijd in het VCN de portefeuille toernooien onder zijn hoede gehad, Ben had
opleidingen in zijn beheer. Het laatste jaar werden de kaarten opnieuw geschud en is Frans aan het
worstelen geweest met de lastige portefeuille sponsoring en pakte Ben technische zaken op. Ook als Frans
een teleurstelling moest verwerken, omdat een mogelijke kandidaat voor de commissie sponsoring toch
weer afhaakte, gaf Frans niet op. Ben gaf eigenlijk vorig jaar al aan te willen stoppen, maar bleef toch nog
een jaar op zijn post om zijn klus af te maken en de commissie technische zaken op te starten. Het toont
jullie betrokkenheid bij de COVS.
Op zeer capabele wijze vertegenwoordigden jullie ook jullie districten. Zo veel als mogelijk aanwezig bij
belangrijke activiteiten en bijeenkomsten in jullie district, om de lijntjes tussen VCN aan de ene kant en
district en groepen aan de andere kant zo kort mogelijk te houden. Volgens mij waren jullie goed te
bereiken voor de groepen uit jullie district en hebben jullie de groepen op een goede manier
vertegenwoordigd in het VCN. Daar verdienen jullie een compliment voor!
Nu is het tijd om het VCN te verlaten. Jullie vinden het tijd voor anderen om het stokje over te nemen op
landelijk niveau, maar Frans blijft actief voor de COVS bij zijn eigen groep Weert, Ben zal ongetwijfeld
gevonden worden door de groep Gorinchem om daar af en toe nog wat hand en spandiensten te
verrichten. Jullie gaan dus zeker niet verloren voor de COVS en dat is fijn!
Voor jullie landelijke inzet bedank ik jullie namens de gehele COVS. Persoonlijk bedank ik jullie voor de zeer
prettige samenwerking. Ik heb daarvan genoten en spreek de wens uit dat onze paden elkaar in de
toekomst af en toe blijven kruisen.
Ben en Frans, dank voor jullie bijdrage aan de COVS!
(Einde toespraak door de voorzitter Pol Hinke aan het adres van de heren Ben Wirken en Frans Sijben).
Dhr. Wirken geeft een persoonlijke reactie op het afscheidswoord van PHI. Dankt het bestuur en de
secretaris voor de fijne samenwerking in de afgelopen periode. En hij wenst Johan Suurd veel succes.
Dhr. Sijben zegt dat hij 1 jaar zitting zou nemen, het zijn er 4 geworden. Leeftijd speelt rol en tijd voor
andere dingen. Ook afscheid als voorzitter van de groep Weert, niet als COVS lid. Misschien zitting in
commissie. Ook dankwoord en veel waardering aan dagelijks bestuur van VCN. Hij wenst Pieter-Jan
Janssen succes.
15. Rondvraag.
De voorzitter start met het verzoek van journalist Joris Mosterdijk. Verschillende verenigingen zijn
benaderd. Het standpunt van het VCN: Cijfers KNVB laten licht dalende trend zien. Dat is positief. Op zich is
het terecht dat journalist dit wil onderzoeken, want er gebeurt meer dan er gemeld wordt. Dat op zich is
geen positieve ontwikkeling. Het gaat nog steeds 200-300 keer per jaar mis. Wij blijven dit dus op de
agenda zetten. Hoe gaan we om met dergelijke verzoeken? Als het om landelijke cijfers gaat, dan graag
landelijk. Tegelijkertijd hebben jullie beter contact met lokale media. Contact is wel wenselijk, zodat we als
COVS met een tong spreken. Tot slot vraagt de voorzitter of het onderwerp hiermee voldoende is
behandeld.
Dhr. Beijen (Apeldoorn) antwoord daarop: volledig qua behandeling. Reageren we centraal of niet? M.b.t.
excessen is het ook beleving. Er zijn nog steeds te veel excessen.
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Voorzitter: Het VCN wil graag centraal reageren, contact met de journalist wordt gelegd.
15. Rondvraag (vervolg).
Dhr. Lahuis (SZO): niet alle COVS groepen kunnen goed inhoudelijk reageren. Zij bezitten niet over de juiste
informatie. De voorzitter reageert door te stellen: dat was ook de stelling van hem, daar is hij niet duidelijk
genoeg over geweest.
De voorzitter vervolgt met het verzoek vanuit Noord om bredere terugkoppeling te krijgen over
gesprekken met KNVB. De voorzitter zegt dat toe, maar vraagt wat bredere terugkoppeling betekent.
De voorzitter gaat verder met de vraag van Noord over het ter beschikking stellen van kaarten aan
scheidsrechters door de KNVB. Zij vinden hoe dat gaat ongepast. De voorzitter zegt dat hierover met de
KNVB gesproken is en deze hebben toegezegd dat het met de bekerfinale beter zal gaan.
Vervolgens gaat de voorzitter verder met de vraag van Noord over hun onvrede over kwaliteit
scheidsrechters opleidingen. Omdat dit eigenlijk geen vraag is, vraagt de voorzitter wat de bedoeling is.
Dhr. Boonstra (Drachten): graag toelichting. Het heeft ook te maken met de FIFA fitheidstest. De voorzitter
geeft aan dat het al besproken is met de KNVB. Voor een deel al helderheid over gekregen. Ingewikkeld
punt. In de beleving van de voorzitter was dat 10 jaar geleden niet anders (eigen ervaring). Voor een groot
deel eens. Signaal aan de KNVB gegeven: het blijven amateurs.
Dhr. Janssen (Breda) geeft aan dat er nog twee vragen zijn vanuit Zuid 1. De voorzitter beaamt dit. De
eerste gaat over het mobiele digitale wedstrijdformulier i.c.m. passencontrole. Dat gaat in ieder geval niet
op het mobiel van de scheidrechter, maar op een mobiele telefoon van de vereniging. In het overleg met
de KNVB heeft COVS aan te geven om samen met de KNVB om de procedure te bekijken, dat is door de
KNVB toegezegd.
De tweede vraag gaat over korting op scheidsrechterskleding dat wordt door de KNVB gegeven aan de
scheidsrechters in de landelijke groepen. De voorzitter neemt dit mee in het overleg met de KNVB.
Dhr. Janssen (Breda) geeft aan dat clubhuizen van COVS-groepen nog steeds niet worden gebruikt voor
themabijeenkomsten door de KNVB. Bijvoorbeeld wel bij Baronie gegeven en niet in de Toss (clubhuis
Breda), dat ligt op hetzelfde sportpark. Zo zijn er ook voorbeelden in de regio Eindhoven. Hier is al vaker
over gesproken. De voorzitter antwoord dat dit laatst nog is besproken met de KNVB. Die stellen eisen aan
de accommodaties. De voorzitter zegt toe bij de KNVB om de eisen die aan de accommodatie worden
gesteld te vragen.
Dhr. Janssen (Breda): Er zijn onlangs twee jonge en talentvolle leden van Breda vertrokken, omdat ze lid
zijn geworden van BSBV. Verzoek om dit met BSBV op te nemen. De voorzitter zegt dit toe.
Dhr. Lahuis (SZO):
- Hij stuurt arbitrage plan op dat de commissie werving en behoud kan gebruiken.
- Hij verzoekt om vaste data voor landelijke evenementen, want het conflicteert nu met andere
activiteiten. De voorzitter geeft aan er mee aan de slag te gaan.
- Hij verzoekt op agenda JAV de datum van de volgende JAV noemen. De voorzitter zegt dit toe.
Dhr. Hein (HZO Drenthe) verzoekt om de JAV op een inhaalweekeinde te plannen.
(Actiepunten nr. 304 - 310. Geen besluiten. (sec.)).
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16. Sluiting.
De voorzitter dankt eenieder voor hun komst en hun inbreng. We gaan nu eerst lunchen en we staan
daarna stil bij het afscheid van de districtsbestuurders.
Dank aan de heren Nijhuis en Van der Pol voor de begeleiding van deze vergadering en hun gastvrijheid.
Om 13:46 sluit de voorzitter de vergadering.
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Bijlage 1. Verslag commissie Kascontrole.
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Bijlage 2. Leden commissies.
Commissieleden COVS Nederland
LCF - Fondsenwerving en sponsoring
Frans Sijben

portefeuillehouder VCN

LCM - Media
Jaap Hansen
Anton Bogers
Martijn de Leest
Dennis van der Veen

portefeuillehouder VCN
Eindhoven
Deventer
HZO Drenthe

Zuid 1
Oost
Noord

LCS - Spelregels
Piet Tiggelaar
Dick Visser
Jan-Wouter Kok
Gerti Schol
Klaas Smith
Ben Groeneveld

portefuillehouder VCN
t Gooi
Gouda
Apeldoorn
Groningen
Sittard-Geleen

West 1
West 2
Oost
Noord
Zuid 2

LCT - Technische zaken, opleidingen en toernooien
Ben Wirken
Frank Sanders
Johan Suurd
Anton de Wit
Djurre Zijlstra
Geo van Tintelen

portefeuillehouder VCN
VCN
Eindhoven
Boxmeer-Cuijck
Noordwest Friesland
Nijmegen

(Oost)
Zuid 1
Zuid 2
Noord
Oost

LCW - Werving en behoud
René Kiebert
Rinie Nijenhuis
Dirk Koning
Cees van Aarle
Davy Boodts
Ton Wassenberg
Peter de Waard

portefeuillehouder VCN
Deventer
Groningen/Emmen
Helmond
Zeeuws-Vlaanderen/België
Amsterdam
Amsterdam

Oost
Noord
Zuid 2
Zuid 1
West 1
West 1
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Bijlage 3. Presentatie tijdens de vergadering.
<<presentatie wordt nog ingevoegd>>.
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