Bestuursbeleid – uitgesproken tijdens jaarvergadering 19 maart 2018
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
2017 was een succesvol jaar. Een jaar waarin we onze ambities om een thuisbasis voor
scheidsrechters te vormen wisten waar te maken. Zo bleek ook uit het ledenonderzoek.
Leden voelen zich veilig en thuis, en waarderen het brede pakket aan faciliteiten en
mogelijkheden.
Uiteraard is en blijft het een belangrijk beleidsvoornemen om een optimaal pakket aan
faciliteiten te kunnen bieden aan leden. Denk aan de trainingen, sportmedische
voorzieningen, technische bijeenkomsten, de videofeedback en de meer ontspannende
activiteiten als pubquiz, seniorensoos en dergelijke. Dat zetten we in 2018 graag voort. En
waar nodig vernieuwen we het pakket.
Daarnaast blijven we werken aan de belangenbehartiging. Dat doen we op vele fronten.
Waar mogelijk samen met andere COVS-verenigingen. Waar mogelijk in samenspraak met
COVS Nederland en de KNVB. In 2017 hebben we de eerste stappen gezet, en we
verwachten in 2018 samen met de KNVB in te zetten op een nieuwe structuur van
scheidsrechters opleiden in onze regio.
Als je het over belangenbehartiging op opleiden van scheidsrechters hebt kom je bij ons
derde belangrijke voornemen voor 2018. Het meer ondersteunen van voetbalverenigingen
op het gebied van de arbitrage. Het idee is om samen met de KNVB op een aantal vaste
momenten opleidingen aan te bieden. En onze activiteiten daarop deels te laten aansluiten.
In 2017 hebben we overigens al een begin gemaakt met enkele instructie avonden bij The
Knickerbockers en Groen Geel.
Een vierde voornemen is meer intern gericht. Het betreft de geleidelijke vernieuwing van het
bestuur. Concreet zullen Jannes Mulder (in 2019) en Robert van Dorst (in 2020) de komende
jaren afscheid nemen. Ook onze secretaris Marcel Bellinga heeft aangegeven dat hij tussen
nu en drie jaar wil stoppen. Dat betekent dat we de komende jaren het bestuur geleidelijk
moeten vernieuwen en verjongen, en moeten zorgen voor een goede overgang.
Met deze voornemens denken we in 2018 opnieuw te kunnen werken aan een sterke,
levendige en bloeiende scheidsrechtersvereniging. Wij zien de nabije toekomst met
vertrouwen tegemoet. U ook?

