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Rondje langs de velden - Noord

Maandag 16 april 2018, clubhuis COVS HZO Drenthe, Emmen
Presentielijst
VCN:
Drachten:
Groningen:
Heerenveen:
HZO Drenthe:
Meppel:
Noord- en West-Friesland:
Oldambt en Veenkoloniën:

Pol Hinke, Pieter-Jan Janssen en Johan Suurd
Jo Hoekstra en Harm Veenstra
Robert van Dorst en Marcel Bellinga
Wiebe van der Kamp en Sander Zandberg
Theo Hein en Robert Bruining
Jan Gerbers
Johan Hazelhoff en Jarno Bosch
Roelf Koops, Remco van der Wal en Olf Pruisman

Opening
Pol Hinke opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Voordat het daadwerkelijke
rondje langs de velden begint, wordt aangegeven dat het district Noord al ruim een jaar niet
meer is vertegenwoordigd in het VCN. Johan Suurd is als vertegenwoordiger van Zuid 1
weliswaar in het noorden gevestigd en neemt voorlopig hier ook de honneurs waar, maar
een vaste vertegenwoordiger zou wenselijk zijn. Omdat er in Noord geen kandidaat is, maar
in Zuid 1 wel stelt het VCN voor om Johan voor te dragen als afgevaardigde uit het district
Noord. Deze voordracht dient echter vanuit de groepen te komen en die geven aan dat de
kandidatuur van Johan unaniem wordt ondersteund. Deze benoeming voor Noord zal op de
BAV van 16 mei plaatsvinden.
Na een kort voorstelrondje wordt vervolgens gestart met het doornemen van het
programma. De landelijke voorzitter geeft aan dat de belangrijkste punten vandaag
samenwerking en communicatie zijn. Op deze punten gaat het niet altijd goed.
Samenwerking
Soms proeft het VCN dat er bij sommige groepen een wij (groep) versus zij (COVS/VCN) sfeer
heerst, terwijl we toch echt samen de COVS zijn. Een goede samenwerking is cruciaal om de
meerwaarde van de COVS merkbaar te laten zijn. Hiermee kan dan ook de vraag voorkomen
worden die bij veel leden en/of groepen leeft waarom ze nog aangesloten zijn bij de COVS.
Het voorstel van het VCN is dan ook om meer in clusters samen te gaan werken om
zodoende ook meer activiteiten voor de leden beschikbaar te hebben. Te denken valt hierbij
aan samenwerking voor de Week van de scheidsrechter, trainingen op verschillende dagen
of verschillende niveaus, COVS-themabijeenkomsten (de naam is nog niet ideaal omdat de
KNVB ook themabijeenkomsten heeft), KNVB-opleidingscentra, spelregelavonden
en -wedstrijden. Vaak zie je namelijk dat veel verenigingen kampen met een vicieuze cirkel:
een dalend ledental, waardoor het moeilijker wordt om activiteiten te organiseren en er ook
minder activiteiten zijn waardoor er weer minder leden blijven.
In drie groepen wordt besproken op welke manier er goed samengewerkt kan worden. De
belangrijkste punten in Noord zijn dat de groepen positief zijn over samenwerking, met
name over de grotere technische activiteiten. De intenties hiervoor zijn zeker aanwezig.
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Voor sommige activiteiten zou je zelfs moeten overwegen om je niet te beperken tot een
cluster van drie tot vier verenigingen, maar deze voor heel Nederland open te zetten. Verder
dien je met het aangaan van clusters niet vast te houden aan districts- of provinciegrenzen.
De afstand is de grootste valkuil, al is bij een voldoende aansprekende activiteit de afstand
minder belangrijk. Tevens is het een valkuil om veel nieuwe dingen proberen te verzinnen.
Belangrijk is om vooral vast te houden aan bestaande activiteiten en daar meer met de
zusterverenigingen samen te werken. Voor bestuursleden is er een voortrekkersrol nodig om
leden te bewegen om ook activiteiten van andere groepen te bezoeken.
Communicatie
Hierna wordt er gesproken over de diverse communicatievormen binnen de COVS. Het blijkt
namelijk dat deze communicatie niet altijd even goed is. Het VCN krijgt namelijk wel eens
vragen over onderwerpen die in een eerder stadium al via onze mededelingen zijn gemeld.
De vraag aan de groepen is dan ook om er voor te zorgen dat de mededelingen van het VCN
bij de bestuursleden terechtkomen, in de bestuursvergaderingen wordt besproken en waar
nodig wordt doorgestuurd naar de leden. Het VCN kan de leden namelijk alleen rechtstreeks
benaderen via het digitale blad De Scheidsrechter. De communicatie van het VCN met de
groepen verloopt via de (beveiligde) website en via de functionele e-mailadressen. Het is de
taak van de groepen zelf om er voor te zorgen dat het functionele e-mailadres wordt
doorgelinkt naar het adres dat de secretaris of het bestuur gebruikt.
Het is verder echter niet alleen communicatie tussen het VCN en de groepen dat van belang
is. Ook de groepen onderling, de groepen met de commissies en ook de groepen met de
regiocorrespondent dienen met elkaar te communiceren.
De vraag komt waarom de mededelingen niet per e-mail worden gestuurd, maar alleen op
de website worden gepubliceerd. Er komt dan ook al een mail dat er een mededeling is
toegevoegd of aangepast.
In dezelfde drie groepen wordt vervolgens gediscussieerd over welke vormen van
communicatie behouden, verbeterd, toegevoegd of weggegooid moeten worden. Hieruit
komt de onderstaande opsomming naar voren.
Behouden:
- Blad de Scheidsrechter
- Mededelingen VCN per e-mail (kort en

Verbeteren:
- Website covs.nl (voor herkenbaarheid naar

bondig naar alle leden sturen)

-

-

Websites van groepen
Social media

-
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buitenwereld naam veranderen in
scheidsrechters.nl)

Meer zichbaar in de pers
Binnen groepen meer aandacht
besteden aan landelijk beleid
Terugkoppeling subsidie-aanvragen
Meer informatie zaalvoetbal
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Weggooien:

Toevoegen:
- COVS-app (laten ontwikkelen door
opleidingsinstituut)

-

Groepsapp tussen bestuurders van
groepen
Video-vergaderingen
Youtube-kanaal (voor leermomenten voor
scheidsrechters)

Concrete afspraken
Graag zou het VCN zien dat dit jaar in ieder district minimaal de volgende activiteiten
worden georganiseerd:
- Clinic of iets dergelijks in de week van de scheidsrechter;
- COVS-themabijeenkomst over leiderschap, mentale weerbaarheid, spelregels,
enzovoorts;
- Technische dag of weekend
- Spelregelwedstrijd
Onder de voorwaarde dat een activiteit ook door meerdere groepen samen wordt
georganiseerd, is hiervoor ook een bijdrage vanuit het VCN beschikbaar.
Daarnaast heeft in januari dit jaar in het district Noord een succesvol scheidsrechterscongres
plaatsgevonden. Daarom wil het VCN in de komende vijf jaren in alle districten eenzelfde
soort congres organiseren. De vraag die in ieder district gesteld wordt, is of dit district het
congres dit kan en wil organiseren. De beslissing hiervan zal in mei genomen worden.
Gezamenlijk wordt overlegd over welke activiteiten dit jaar samen georganiseerd kunnen
worden.
HZO Drenthe geeft aan dat ze op 4 september bij FC Emmen een avond organiseren omtrent
het voetbalconvenant respect en arbitrage. Dit wordt groots opgezet en de andere groepen
zijn hierbij van harte uitgenodigd. Verder kan er een avond georganiseerd worden tussen
scheidsrechters en trainers van voetbalverenigingen. Onderling wordt afgesproken om een
overkoepelende activiteitenkalender te maken en deze te delen tussen de groepen en ook
op de websites te plaatsen.
De bestaande en nieuwe activiteiten moeten qua samenwerking groeien.
Evaluatie en sluiting
Als laatste punt vraagt Pol Hinke aan de aanwezigen hoe deze avond bevallen is. De
conclusie is dat de groepen het activiteitenplan ondersteunen. Ze missen nog wel de borging
dat activiteiten ook worden georganiseerd. Verder is het positief dat het VCN zichzelf
zichtbaar heeft gemaakt. De doelstelling is om samen te proberen om de COVS echt
zichtbaar te maken voor leden en buitenwereld.
Hierna wordt de bijeenkomst gesloten.
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