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Voorstel samenwerking binnen de COVS
Aanleiding
Door een dalend ledental en minder kader lukt het lang niet alle COVS-verenigingen om op
regelmatige basisactiviteiten voor de leden te organiseren waarbij de scheidsrechter zich kan
ontwikkelen. De visie van het VCN is dat elke bij de COVS aangesloten scheidsrechter ervan uit
moet kunnen gaan dat hij/zij in elk geval: de conditie op peil kan houden bij trainingen, de
spelregelkennis kan bijhouden en zich kan ontwikkelen op vlakken als leiderschap, etc. Dat lukt nu
niet overal in het land.
Ook bij verenigingen waar wel regelmatig activiteiten plaatsvinden trekt dit soms een zware wissel
op het bestuur, deze verenigingen zouden geholpen zijn als de landelijke organisatie (VCN en
commissies) wat meer faciliterend kan zijn dan nu het geval is.
Voorstel
COVS-verenigingen vormen samen met 3-4 zusterverenigingen een ‘cluster’. Dit cluster
organiseert vervolgens, deels gefaciliteerd door het VCN/commissies, gezamenlijk activiteiten voor
alle leden van de bij het cluster behorende COVS-verenigingen.
Toelichting
In het activiteitenplan staat omschreven dat er voor alle scheidsrechters technische dagen worden
georganiseerd, thema-avonden zijn, trainingen zijn en de spelregelkennis kan worden
bijgehouden. Het VCN wil deze activiteiten graag faciliteren, maar dat lukt niet voor 62
scheidsrechtersverenigingen. Door verenigingen te clusteren kan dat wel.
Een voorbeeld
Het VCN wil dat er in de week van de scheidsrechter clinics worden georganiseerd. Het is
financieel haalbaar en beter te organiseren als het VCN elk ‘cluster’ een clinic kan
aanbieden i.p.v. elke vereniging. De besturen van de verenigingen binnen dat cluster
bespreken vervolgens met elkaar de locatie, de organisatie en maken in hun eigen
vereniging promotie voor deze activiteit. Ook leden van wat minder grote
scheidsrechtersverenigingen kunnen op deze manier meedoen aan de activiteiten en er is
een goede landelijke spreiding van de activiteiten.
In het afgelopen jaar hebben de COVS-groepen in Friesland zeer succesvol samen
opgetrokken tijdens de week van de scheidsrechter, met een bomvolle zaal met tevreden
scheidsrechters tot gevolg.
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Op een dergelijke manier wil het VCN ook thema-avonden faciliteren. Een kant-en-klare
presentatie wordt dan aan elk cluster aangeboden. Vanuit het cluster verdiept één expert zich in
de materie en dan kan deze persoon op een interactieve manier een thema-avond verzorgen waar
veel geleerd kan worden.
Ditzelfde geldt natuurlijk voor technische dagen, spelregelwedstrijden, etc.
Daarnaast is de COVS met de KNVB in gesprek over het opzetten van arbitragecentra. De KNVB wil
op vaste locaties opleidingen en arbitrage-gerelateerde bijeenkomsten organiseren. Uiteraard ook
met een landelijke dekking. De wens van de COVS is dat er in elk cluster minimaal één
(COVS-)locatie zal zijn waar goed wordt samengewerkt – door korte lijntjes – tussen COVSverenigingen en de KNVB. De afstand tussen KNVB en scheidsrechters wordt daarmee wellicht ook
wat kleiner.

