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Vragen ter voorbereiding op het “Rondje langs de velden”
In dit document staan, per agendapunt, enkele vragen die aan bod komen tijdens het rondje langs
de velden. Het VCN vraagt de bestuurders ter voorbereiding over de antwoorden op deze vragen
na te denken.
Samenwerking binnen de COVS
(n.a.v. voorstel VCN, zie bijlage “voorstel samenwerking binnen de COVS”)
• Wat is de mening van de bestuurders over het voorstel tot regionale samenwerking?
• Welke activiteiten lenen zich voor samenwerking?
• Hoe kan samenwerking leiden tot een zichtbaardere COVS voor de leden?
• Wat zijn valkuilen bij regionale samenwerking?
• Hoe zouden de samenwerkingsverbanden er in dit district uitzien?
Communicatie
• Hoe creëren we meer tweerichtingsverkeer tussen VCN, commissies en COVSverenigingen?
• Wat is er nodig om belangrijke informatie vanuit het VCN beter onder het voetlicht van
COVS-bestuurders te krijgen?
• Hoe komt informatie vanuit het VCN bij al onze individuele leden?
• Welke rol spelen verenigingsbestuurders bij het uitdragen van COVS-beleid?
• Wie communiceert over COVS-beleid?
Uitvoering activiteitenplan
• Wat is er nodig om de genoemde activiteiten* in dit district te organiseren?
• Hoe bereiken we zoveel mogelijk leden voor deze activiteiten?
• Welke activiteiten ontbreken er eventueel?
• Welke concrete afspraken maken we in dit district over de activiteiten?
• Wat is de rol van bestuurders bij de bemensing van de commissies?
• Wil en kan dit district het volgende COVS-congres organiseren?
*Het VCN wil in dat in 2018 in elk district minimaal de volgende activiteiten worden aangeboden
aan alle bij de COVS aangesloten leden binnen het district:
• Clinic of iets vergelijkbaars in de week van de scheidsrechter
• Twee COVS-thema-avonden over leiderschap, mentale weerbaarheid, spelregels, etc.
• Minimaal één technische dag in elk district, maar meerdere op verschillende locaties is nog
beter
• Spelregelwedstrijd in elk district
• In één district een COVS-congres (januari 2019)

