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2010 was voor onze vereniging het jaar van de verjonging en modernisering. We mochten 
een groot aantal nieuwe en vooral jonge leden begroeten. Mede daardoor zagen we de 
opkomst bij trainingen en andere activiteiten groter worden. Het was ook het jaar van de 
modernisering met de lancering van onze eigen website. Die website was één van de 
belangrijkste voornemens die we wisten te realiseren en biedt onze club veel extra 
mogelijkheden. De site als platform voor onze club binnen de voetbalsport. Ook andere 
voornemens werden gerealiseerd, zoals de betere trainingsfaciliteit op dinsdag, het openen 
van de discussies over mogelijke fusies binnen de COVS en het aanbieden van interessante 
activiteiten en faciliteiten. Denk aan de clubavond met Raymond van Meenen, het weekeinde 
Ameland, de nieuwe sporttassen en winterjassen et cetera et cetera. 
 
In 2011 willen we onze positie als belangenbehartiger én sportvereniging verder verstevigen. 
We denken dat te bereiken door: 
 

- een strakke interne organisatie neerzetten, met ondermeer een goed beheer van 
alle clubartikelen en een beleid van kostenbeheersing. Het nieuwe clubhuis biedt 
ons volop mogelijkheden.  

- het bieden van extra faciliteiten aan leden op het gebied van gezondheid, denk 
onder andere aan een masseur en voorzieningen op het gebied van fitness 

- het betrekken en verbinden van alle leden, van jong tot oud. Met voor de jonge, 
vaak actieve leden faciliteiten op het gebied van de arbitrage én voor de wat 
oudere leden meer ontspannende activiteiten. De ‘seniorensoos’ is hiertoe een 
eerste aanzet  

- het blijven stimuleren van en deelnemen aan de discussie binnen de COVS over 
vormen van samenwerking en fusies. Volgens ons is dit hard nodig om ook in de 
toekomst van betekenis te kunnen zijn voor de arbitrage. We willen voorop gaan 
in deze discussie. We voelen ons als grootste COVS-vereniging in het noorden en 
als succesvolle vereniging verantwoordelijk voor het lot van de vaak veel kleinere 
COVS-verenigingen, met respect voor hun eigenheid en zelfstandigheid. 

- We willen graag inspelen op de KNVB-plannen m.b.t. de conditietest en 
spelregeltoets. Een systematiek van belonen spreekt ons aan. Bovendien denken 
wij met onze faciliteiten als clubhuis, trainingen e.d. van waarde te kunnen zijn 
voor de KNVB, dus we gaan graag de samenwerking aan! 

- We willen ons website verder uitbouwen tot platform voor alle voetballiefhebbers. 
Enerzijds blijft de site de centrale informatiebron voor leden en de plek waar leden 
met elkaar kunnen communiceren, anderzijds willen we andere voetballiefhebbers 
bereiken met bijvoorbeeld thema’s als respect en fair play, spelregels en 
dergelijke 

- We willen actief de boer op richting voetbalclubs, bijvoorbeeld met 
begeleidingsprojecten, fair play en spelregels. Een speciale uitgave van De Aftrap 
stond al voor 2010 gepland, maar willen we nu alsnog in 2011 realiseren. 

 
Het gaat goed met onze club, maar er blijft genoeg werk en er blijft genoeg te wensen. Dat 
doen we graag samen met alle leden. Het woord is aan de leden! 


