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Geachte besturen, 
 
Al eerder heeft het VCN aangekondigd graag met u in gesprek te gaan over de COVS in het zogenoemde 
“rondje langs de velden”. Doel van deze gesprekken is om de communicatie en samenwerking binnen de 
COVS te verbeteren en om volgende stappen te zetten bij de uitvoering van ons activiteitenplan. Daarmee 
wordt de zichtbaarheid van de COVS groter en ervaren de bij de COVS aangesloten scheidsrechters ook 
daadwerkelijk een meerwaarde van het lidmaatschap. Via deze brief stuur ik u meer informatie over het 
“rondje langs de velden” en nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan deze gesprekken.  
 
In elk district wil het VCN in gesprek gaan met één of twee vertegenwoordigers van elke COVS-vereniging in 
het betreffende district en de commissieleden uit het betreffende district. Namens het VCN zijn de 
voorzitter, de beoogde nieuwe secretaris en de vertegenwoordiger van het district in elk geval aanwezig.  
 
Het overleg gebeurt in elk district aan de hand van dezelfde agenda. De agenda en bijbehorende stukken 
ontvangt u als bijlage bij deze brief. Ik vraag u om binnen het bestuur het “rondje langs de velden” voor te 
bereiden. 
 
De VCN-vertegenwoordiger vanuit het district overlegt met u over de exacte datum en locatie voor de 
bijeenkomst in uw district. De avond start om 19:30 en duurt tot ongeveer 22:00 uur. 
 
Ik kijk ernaar uit om samen met u te praten over de verdere ontwikkeling van de COVS. In de afgelopen 
jaren zijn stappen gezet in de goede richting, nu is het zaak om die stappen overal in het land - met elkaar - 
zichtbaar te maken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het gehele VCN, 
 
Pol Hinke 
Voorzitter COVS Nederland 

 
  



 

  
Van: Pol Hinke, voorzitter VCN 
Aan: Besturen COVS-verenigingen 
C.c.: Leden VCN 
Datum: 12 februari 2018 
Betreft: Rondje langs de velden 
Pagina: 2 van 2 

 
 
Bijlagen met korte toelichting: 

1. Agenda “rondje langs de velden” 

2. Kerntaken COVS 
De kerntaken zijn vastgesteld op de JAV van 2016 en vormen de basis van het activiteitenplan 2016-
2020. De kerntaken zijn als stuk aan de agenda toegevoegd om het geheugen weer even op te frissen. Er 
vindt geen discussie plaats over de kerntaken tijdens het rondje langs de velden. 

3. Missie en visie COVS 
De missie is de missie van de COVS zoals weergegeven in de statuten, de visie betreft de visie van het 
VCN over de koers van de COVS. Ook deze stukken dienen als achtergrondinformatie en vormen geen 
onderdeel van de agenda. 

4. Activiteitenplan COVS 2016-2020 
Het activiteitenplan 2016-2020 is door de JAV van 2016 vastgesteld. Inmiddels zijn diverse geplande 
activiteiten in gang gezet, andere activiteiten moeten nog opgepakt worden. Tijdens het “rondje langs de 
velden” bespreekt het VCN met de verenigingen hoe de activiteiten in het betreffende district uitgevoerd 
kunnen worden. 

5. Vragen ter voorbereiding 
Tijdens het “rondje langs de velden” gaan de groepen, commissieleden en VCN met elkaar in gesprek 
over bijgevoegde vragen. Verzoek aan alle deelnemers om voor zover mogelijk ter voorbereiding na te 
denken over de antwoorden op deze vragen. 

6. Voorstel VCN over samenwerking binnen de COVS 
Het VCN doet een voorstel over samenwerking binnen de COVS. Doel van dit voorstel is om het overal in 
het land mogelijk te maken om voldoende activiteiten te organiseren voor onze leden. Het voorstel 
wordt tijdens het rondje langs de velden besproken, eventuele besluitvorming vindt op de JAV plaats. 

 
 
 


