
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Besluiten	  en	  mededelingen	  uit	  de	  
bestuursvergadering	  district	  West	  1	  
	  
	  
Datum	  vergadering:	  dinsdag	  5	  november	  2013	  	  
Plaats:	  clubgebouw	  SVA	  te	  Amsterdam	  
	  	  
Opvolging	  Sander	  Ooijkaas	  
Op	  de	  PHTZ-‐vergadering	  heeft	  Sander	  Ooijkaas	  bekend	  gemaakt	  na	  de	  volgende	  JADV	  te	  stoppen	  als	  
bestuurslid	  technische	  zaken	  van	  het	  district.	  Dit	  betekent	  dat	  het	  bestuur	  op	  zoek	  moet	  naar	  een	  
opvolger	  voor	  Sander.	  Het	  bestuur	  doet	  daarbij	  een	  beroep	  op	  de	  lidverenigingen	  in	  ons	  district.	  Kent	  
u	  goede	  kandidaten,	  laat	  het	  ons	  weten!	  
	  
Het	  bestuurslid	  technische	  zaken	  voldoet	  aan	  het	  volgende	  profiel:	  

-‐	  hij/zij	  heeft	  affiniteit	  met	  technische	  zaken	  (m.n.	  de	  spelregels)	  
-‐	  hij/zij	  is	  communicatief	  vaardig	  en	  organisatorisch	  sterk	  
-‐	  hij/zij	  kan	  het	  districtsbestuur	  vertegenwoordigen	  bij	  verschillende	  activiteiten	  binnen	  het	  	  
	  	  district.	  
-‐	  hij/zij	  is	  voldoende	  beschikbaar,	  m.n.	  in	  het	  voorjaar	  als	  er	  veel	  werk	  is	  rondom	  de	  	  
	  	  spelregelwedstrijden.	  
	  

Het	  heeft	  de	  voorkeur	  van	  het	  districtsbestuur	  dat	  de	  kandidaat	  lid	  is	  van	  een	  lidvereniging	  waar	  de	  
huidige	  bestuursleden	  geen	  lid	  van	  zijn	  om	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  er	  uit	  zo	  veel	  mogelijk	  regio’s	  binnen	  
ons	  district	  een	  afgevaardigde	  in	  het	  districtsbestuur	  zit.	  
	  
Finale	  spelregels	  district	  West	  1	  
De	  SVA	  (Amsterdam)	  heeft	  de	  organisatie	  van	  de	  finale	  van	  de	  spelregelwedstrijden	  binnen	  ons	  
district	  terug	  gegeven	  aan	  het	  district.	  Het	  districtsbestuur	  is	  in	  inmiddels	  in	  gesprek	  met	  een	  andere	  
vereniging	  om	  de	  organisatie	  op	  zich	  te	  nemen.	  Daarover	  volgt	  zo	  snel	  mogelijk	  informatie.	  De	  finale	  
wordt	  gehouden	  op	  25	  april	  2013.	  
	  
Vragen	  vanuit	  West	  1	  voor	  het	  VCN	  
-‐	  SVDU	  heeft	  het	  districtsbestuur	  verzocht	  om	  bij	  het	  VCN	  kenbaar	  te	  maken	  dat	  er	  behoefte	  is	  aan	  
een	  terugkoppeling	  op	  de	  evaluatie	  van	  de	  visuele	  controle	  van	  de	  spelerspassen.	  Het	  
districtsbestuur	  onderschrijft	  deze	  behoefte	  en	  heeft	  het	  verzoek	  dan	  ook	  doorgegeven	  aan	  het	  VCN.	  	  
Het	  VCN	  is	  voornemens	  om	  aan	  dit	  verzoek	  te	  voldoen	  en	  dus	  de	  COVS-‐verenigingen	  op	  de	  hoogte	  te	  
brengen	  van	  de	  uitkomsten	  van	  de	  evaluatie.	  
(naschrift:	  inmiddels	  heeft	  het	  VCN	  al	  een	  verslag	  van	  de	  evaluatie	  geplaatst	  op	  www.covs.nl)	  
-‐	  SVA	  stelt	  vragen	  bij	  de	  wijze	  van	  communiceren	  van	  de	  KNVB	  over	  het	  besluit	  om	  het	  slechtste	  
rapport	  niet	  meer	  te	  laten	  vervallen.	  Veel	  scheidsrechters	  worden	  nu	  halverwege	  het	  seizoen	  met	  
deze	  beslissing	  geconfronteerd.	  	  



Het	  districtsbestuur	  is	  met	  de	  SVA	  van	  mening	  dat	  over	  dit	  soort	  besluiten	  beter	  gecommuniceerd	  
zou	  moeten	  worden.	  De	  beslissing	  van	  de	  KNVB	  is	  wel	  al	  aan	  het	  begin	  van	  het	  seizoen	  op	  
verschillende	  plaatsen	  te	  lezen	  geweest,	  maar	  er	  is	  geen	  extra	  aandacht	  aan	  gegeven,	  waardoor	  veel	  
scheidsrechters	  deze	  wijziging	  niet	  hebben	  meegekregen.	  Het	  districtsbestuur	  heeft	  daarom	  het	  VCN	  
verzocht	  om	  met	  de	  KNVB	  in	  gesprek	  te	  gaan	  over	  de	  wijze	  van	  communiceren	  van	  dit	  soort	  
maatregelen.	  
	  
Bezoek	  BOS-‐cursussen	  	  
De	  komende	  periode	  bezoeken	  verschillende	  leden	  van	  het	  districtsbestuur	  weer	  de	  slotavonden	  van	  
BOS-‐cursussen	  om	  aan	  de	  net	  geslaagde	  scheidsrechters	  te	  vertellen	  wat	  de	  COVS	  is	  en	  waarom	  het	  
belangrijk	  voor	  een	  scheidsrechter	  is	  om	  zich	  bij	  één	  van	  de	  COVS-‐verenigingen	  aan	  te	  sluiten.	  	  
Er	  staan	  slotavonden	  gepland	  in	  Amsterdam	  (SVA)	  ,	  Utrecht	  (DSVU),	  Soest	  (SO	  Soest),	  Koedijk	  (vv	  
Koedijk)	  en	  Haarlem	  (Kon.	  HFC).	  	  
Het	  districtsbestuur	  stelt	  het	  zeer	  op	  prijs	  als	  er	  bij	  deze	  slotavonden	  ook	  vertegenwoordigers	  van	  de	  
lokale	  scheidsrechtersverenigingen	  aanwezig	  zijn.	  Het	  is	  altijd	  prettig	  als	  beginnende	  scheidsrechters	  
direct	  een	  aanspreekpunt	  (COVS-‐mentor)	  hebben	  bij	  een	  scheidsrechtersvereniging	  als	  ze	  daar	  lid	  
willen	  worden.	  Neem	  dus	  vooral	  contact	  op	  met	  het	  districtsbestuur	  als	  u	  namens	  uw	  vereniging	  
aanwezig	  wil	  zijn	  bij	  één	  van	  de	  slotavonden	  van	  de	  BOS-‐cursus.	  
	  

	  
	  
Volgende	  vergadering	  districtsbestuur	  West	  1:	  dinsdag	  17	  december	  2013	  


