Bestuursbeleid – jaarvergadering 15 april 2019
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
2018 was een moeilijk verenigingsjaar. U heeft dat in ons jaarverslag kunnen lezen en het is
afgelopen periode natuurlijk op meerdere manieren aan de orde geweest. We moesten een
pas op de plaats maken. Maar tegelijk hebben we met elkaar de schouders eronder gezet en
kunnen we vanaf vanavond verder bouwen aan een mooie toekomst.
Voor de komende periode zal het bestuur de interne organisatie als belangrijk speerpunt
houden. Niet alleen willen we financiële rust en stabiliteit, met het inbouwen van meer
zekerheden en controle. Ook zal het bestuur komende jaren een ander gezicht krijgen.
Vanavond nemen we afscheid van Jannes, terwijl de komende twee jaren er nog twee
bestuurders na vele jaren afscheid nemen. We willen het bestuur uiteraard weer op sterkte
brengen en nieuwe, jonge mensen vinden om de kar te trekken.
Om de vereniging klaar te maken voor de toekomst kijken we kritisch naar het bestaande
aanbod van faciliteiten en activiteiten. De basis is er zeker. Maar we willen blijven
vernieuwen. Zo zullen we dit jaar het project videofeedback evalueren en nieuw leven
inblazen, streven we naar een vernieuwing van het spelregelaanbod en kijken we naar
Sportweekend Ameland We gaan niet zomaar zaken afschaffen, maar kijken waar we
dingen misschien wat kunnen moderniseren.
Als er intern weer meer rust is, kan de blik ook weer meer naar buiten. En komt er weer tijd
en energie om bijvoorbeeld de vernieuwing van de website alsnog op te pakken en andere
manieren van promotie te ontwikkelen. Zo gaan we een promotiefilmpje maken. En hebben
we inmiddels naast facebook en twitter ook een eigen profiel op instagram.
De samenwerking met de clubs en KNVB heeft al dit jaar meer gestalte gekregen. Denk aan
de interactieve spelregelavond met Jochem Kamphuis in februari én de opleiding
verenigingsscheidsrechter, die momenteel wordt gegeven. Dank daarbij aan
voetbalvereniging Actief, die als gastheer optreedt. Vorige week hebben we deelgenomen
aan een brainstormsessie met KNVB, COVS Nederland en een klein aantal COVSlidverenigingen. We streven ernaar de samenwerking waar mogelijk verder uit te bouwen.
Naast de samenwerking met de KNVB willen we nadrukkelijk meer toenadering zoeken tot
de voetbalverenigingen in ons werkgebied, omdat wij denken dat we aan de basis veel voor
de arbitrage kunnen betekenen, ook bij clubs.
Wij hebben vertrouwen in de toekomst. Maar daarbij hebben we wel al onze leden nodig.
Samen kunnen we verder bouwen aan de Scheidsrechtersvereniging Groningen en
Omstreken 2.0. Doet u mee?!

