Bestuursbeleid, uitgesproken tijdens de jaarvergadering op 21 maart 2016
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
In 2015 hebben we tal van nieuwe initiatieven weten te realiseren. Met de start van de
pubquiz, de presentatie van onze eigen kledinglijn en de opzet van het project videofeedback
hebben we drie belangrijke beleidsvoornemens weten te realiseren. De initiatieven dragen bij
aan de onderlinge binding en zijn prima faciliteiten voor onze leden. We denken dat we met
het hele pakket aan activiteiten en faciliteiten een echte meerwaarde van de individuele
scheidsrechter kunnen zijn. Daar horen ook al langer bestaande zaken bij, als de trainingen,
spelregelactiviteiten en het technisch weekeinde. Het motto voor 2015 was niet voor niets
Fluitend door het leven, een boodschap die we zowel naar eigen leden als de buitenwereld
ook hebben uitgedragen met een speciale actie rondom de week van de scheidsrechter. We
kunnen dan ook met een zeer goed gevoel terugkijken op 2015. En dankzij ons eigen
voetbalteam kunnen we ook zeggen dat er niets boven Groningen gaat.
In 2015 werd er ook volop gewerkt aan de toekomst. Zo hebben we op het gebied van
belangenbehartiging nadrukkelijk de vinger aan de pols gehouden. Ook in 2016 blijven we
dat doen, waarbij de invoering van de scheidsrechterspiramide, het geringe aantal
beoordelingsrapporten voor scheidsrechters en de schaalvergroting door het samenvoegen
van de districten Oost en Noord onze speciale aandacht zullen krijgen.
Met ingang van 1 januari is het werkgebied van onze vereniging groter geworden, door de
opheffing van COVS Centraal Drenthe. Een gebied tot en met Assen hoort er nu ook bij.
Tegelijk stapten 24 leden van Centraal Drenthe naar ons over. We zullen ons in 2016 goed
beraden hoe we het nieuwe, grotere gebied optimaal kunnen bedienen als
scheidsrechtersvereniging. Ook gaan we samen met de overgestapte leden kijken hoe we
hen zo snel mogelijk thuis kunnen laten voelen. Wat ons betreft hoort een eventuele wijziging
van naam en logo tot de mogelijkheden. We hebben daar als bestuur nog geen standpunt
over ingenomen, maar willen verkennen of dat wenselijk, nodig en mogelijk is.
In 2016 blijven we werken aan de belangen van de voetbalsport in het algemeen en de
scheidsrechter in het bijzonder. Op allerlei manieren. We gaan verder met het uitbouwen van
bijvoorbeeld het project videofeedback, gaan door met het technisch weekeinde, de pubquiz,
de trainingen en andere activiteiten. Ook dit jaar willen we rondom de Week van de
Scheidsrechter aandacht vragen voor het belang van respect en fair play. Iets wat we
overigens continue zullen doen. We willen nadrukkelijk samen met voetbalverenigingen
optrekken, en hebben het plan per jaar een aantal voetbalclubs wat nadrukkelijker te
ondersteunen op gebied van bijvoorbeeld verenigingsarbitrage, respect en fair play.
Zoals we vorig jaar al uitspraken is communicatie is bij veel van onze doelstellingen zeer
belangrijk. De gewenste vernieuwing van de website is in 2015 nog niet gerealiseerd, en
staat nu voor 2016 op het wensenlijstje.
2016 is ook het jaar dat we gastheer zijn van het NK veldvoetbal voor COVS-teams. We
willen er een mooie, gezellige en sportieve dag van maken. Wij vinden al jaren dat de
onderlinge COVS-voetbaltoernooien niet de belangrijkste taak van ons als
scheidsrechtersvereniging is. Maar tegelijkertijd biedt het wel kansen om de onderlinge band
tussen scheidsrechters en de binding met de COVS te versterken. Daarom doen we sinds
een paar jaar graag weer mee én organiseren we op 11 juni het NK.
Het NK is ook de aanjager geweest van onze inspanningen in 2016 voor het Fonds
Gehandicaptensport. Daarmee willen we laten zien dat we graag iets voor een ander over
hebben. En we vinden dat Fonds Gehandicaptensport goed bij ons past. Iedereen moet toch
kunnen sporten, ongeacht of je een handicap hebt? Niemand buitenspel is dan ook het motto
voor dit verenigingsjaar.

Samengevat hebben we voor 2016 de volgende speerpunten:
• Als positief-kritische belangenbehartiger de ontwikkelingen met betrekking tot de
voetbalarbitrage nauwlettend volgen. Speciale aandacht daarbij voor de invoering
van de scheidsrechterspiramide en het geringe aantal rapporten dat
scheidsrechters nog krijgen
• Verkennen hoe we de nieuwe leden en verenigingen vanuit het opgeheven COVS
Centraal Drenthe het beste kunnen ondersteunen en bij de vereniging kunnen
betrekken
• Doorgaan en uitbouwen van activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de
individuele scheidsrechter. Denk hierbij aan het technisch weekeinde, de
trainingen, spelregelavonden en het project videofeedback
• Het samen optrekken met voetbalverenigingen en blijvend aandacht vragen voor
het belang van fair play en respect. Opnieuw een actie rondom de Week van de
Scheidsrechter
• Het vernieuwen van de website www.covsgroningen.nl
• Het organiseren van een gezellig, sportief en stijlvol NK veldvoetbal voor COVSteams
• Het inzamelen van zoveel mogelijk geld voor Fonds Gehandicaptensport onder
de noemer Niemand Buitenspel
Met deze beleidsvoornemens denken we een goede thuisbasis voor de scheidsrechters te
kunnen vormen en de goede naam van onze vereniging verder te kunnen uitbouwen. Een
scheidsrechtersvereniging voor en door alle voetbalscheidsrechters van Delfzijl tot en met
Assen. Niemand buitenspel, dus doe jij ook mee?!

