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2016 was een druk, enerverend en succesvol verenigingsjaar. Onze voornemens met 
betrekking tot bijvoorbeeld belangenbehartiging, kledinglijn, overige faciliteiten, de 
organisatie van het NK en het inzamelen van geld voor Fonds Gehandicaptensport hebben 
we kunnen realiseren. Daardoor kijken we zeer tevreden terug. Tegelijk blijft er genoeg werk 
aan de winkel, om ook in 2017 en daarna onze rol als thuisbasis voor de scheidsrechter te 
kunnen waarmaken. 
 
Uiteraard willen we ook in 2017 onze rol als belangenbehartiger goed invullen. Daarbij kijken 
we scherp naar de manier waarop de KNVB met haar vrijwilligers om gaat. Ook in de 
opleidingensfeer zullen we richting KNVB een positief-kritische houding aannemen. De 
KNVB eist steeds meer van haar scheidsrechters. Wij vinden dat daar dan iets tegenover 
mag staan op gebied van faciliteiten en bijvoorbeeld kwaliteit van opleidingen. 
 
Binnen de COVS is de structuur gewijzigd. Het landelijk bestuur is met veel elan een nieuwe 
weg ingeslagen. Een weg die wij toejuichen. We dragen bij aan nieuwe vormen van 
samenwerking en beleidsontwikkeling binnen de COVS. 
 
Op gebied van faciliteiten voor leden denken we met onder andere de trainingen, het project 
videofeedback, begeleiding, het kledingpakket en de sportmedische voorzieningen veel te 
hebben bereikt. We bieden dat ook in 2017 aan, net als meer ontspannende activiteiten als 
het COVS-voetbal, de pubquiz en seniorensoos. Het Sportweekend Ameland heeft onze 
aandacht, omdat afgelopen jaar een geringer aantal deelnemers meeging. We onderzoeken 
de wensen van onze leden op dat gebied. 
 
Richting voetbalverenigingen willen we kijken of we in 2017 iets kunnen realiseren op gebied 
van spelregels en verenigingsarbitrage. Een plan hiervoor wordt binnenkort uitgewerkt. 
 
Samengevat willen we in 2017 het volgende realiseren: 

- Het blijven vervullen van onze rol als belangenbehartiger. Richting KNVB zullen we 
met name scherp zijn op de positie van de vrijwilliger en de invulling van de 
opleidingen 

- Binnen de COVS willen een actieve rol spelen in het samenwerken met andere 
verenigingen en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven 

- Bestaande faciliteiten en activiteiten als videofeedback, trainingen, sportmedische 
mogelijkheden, pubquiz, seniorensoos, kledinglijn e.d. behouden we en blijven we 
waar nodig door ontwikkelen 

- Een inventarisatie naar de wensen m.b.t. een technisch weekend en waar nodig het 
vernieuwen van Sportweekend Ameland 

- Het actief aanbieden van ondersteuning op gebied van spelregels en 
verenigingsarbitrage richting onze ruim honderd donateurverenigingen. 

 
Genoeg uitdaging dus voor 2017 en de jaren er na. Dat doen we graag samen met al onze 
leden, zodat we niet alleen de grootste scheidsrechtersvereniging blijven, maar we ook 
kunnen zeggen dat we een actieve en bloeiende vereniging zijn. Van Delfzijl tot en met 
Assen! 


