
1 
 

 
Onderwerp:  Vanaf de bestuurstafel 

De Corona-crisis treft de voetbalwereld van hoog tot laag. De KNVB heeft 

noodgedwongen besluiten moeten nemen in het betaalde en amateurvoetbal. 

Genoeg gesprekstof. Er zullen altijd verenigingen teleurgesteld zijn. Onze eigen BVO-

club FC Emmen zien wij in ieder geval weer terug in de Eredivisie. 

De crisis treft ook ons als arbitrage. Niemand zal degraderen. Een aantal 

scheidsrechters heeft op eigen verzoek aangegeven een stapje lager willen te gaan 

fluiten. Ook zijn er een aantal die hebben aangegeven te willen stoppen. Sommigen 

maken de overstap van scheidsrechter naar assistent-scheidsrechter. Dit geeft de 

KNVB enige ruimte dat scheidsrechters of assistenten alsnog kunnen promoveren. Dit 

zal op basis gaan van de rapporten die aanwezig zijn en op voordracht van je 

scheidsrechterbegeleider en scheidsrechter coördinator. Hopelijk zullen een aantal 

leden van ons nog een stap maken. 

Het ontwikkelingstraject is stopgezet en wij hopen dit in september nieuw leven in te 

blazen. Hetzelfde geld voor het voetbalconvenant in de gemeente Emmen. De 

deelnemende verenigingen krijgen na de vakantie een uitnodiging voor het vervolg. 

De Algemene ledenvergadering van april staat nu gepland op donderdag 27 augustus 

(onder voorbehoud van de Corona-crisis). 

Dit jaar geen seizoen afsluiting in juni. Hiervoor in de plaats willen wij op 4 september 

(onder voorbehoud van de maatregelen) een gezellige seizoen opening gaan doen. 

Met elkaar een Chineesbuffet en aansluitend met elkaar gaan Jeu de Boele spelen bij 

onze buren. Wij sluiten deze avond af in ons clubhuis met de prijsuitreiking. De 

kosten van deze avond zijn 10,00 p.p. Opgeven kan per mail: 

robert.bruining@hotmail.com. 

De kaartavonden hopen wij in september weer te kunnen opstarten. De 1e avond 

staat gepland op vrijdagavond 11 september om 1930 uur. 

Het bestuur tracht de kosten zo laag mogelijk te houden tot dat alles weer op volle 

kracht draait. Wij hebben te maken met vaste lasten van ons clubhuis en 

verplichtingen naar anderen (Gemeente Emmen, COVS landelijk etc.) Gelukkig zijn wij 

in de afgelopen jaren een gezonde vereniging geworden die tegen een stootje kan. 

Wel zullen wij enige voorzichtigheid betrachten ten aanzien van de uitgaven. De 

gemaakte begroting van de penningmeester over 2020 kan de prullenbak in. 
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De stooklijn van de verwarming hebben wij laag gezet en de koelkasten uitgezet zodat de gas en 

elektra kosten zo laag mogelijk zijn. Het bestuur heeft het energiecontract met de huidige leverancier 

Engie opengebroken omdat de energieprijzen sterk gedaald zijn op dit moment. 

NL Doet kwam te vervallen. Met het bedrag dat wij mochten ontvangen gaan wij de boeien van ons 

clubhuis vervangen, omdat deze op een aantal plaatsen slecht zijn. Over de bestaande boeien 

worden trespa geplaatst. Dit materiaal kan volstaan met schoonmaken en hoeft niet geschilderd te 

worden. De platen zijn inmiddels op breedte gezaagd.  In het clubhuis heeft Bert Deen schakelingen 

aangepast van de verlichting zodat wij met het kaarten elke tafel voldoende verlicht hebben. Als de 

financiën het toelaten willen wij graag de toiletgroep bij de heren aanpakken.  

Het blijft spannend wanneer de competities weer starten. De laatste berichten geven aan dat de 

competitie na de herfstvakantie zal gaan starten. De gezondheid staat natuurlijk voorop en ons 

geduld wordt op de proef gesteld. Veiligheid voor alles. 

Met sportieve groeten, 

Bestuur HZO Drenthe 

Theo Hein 
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Onderwerp:  Trainingen COVS HZO Drenthe 

De COVS HZO Drenthe wil weer beginnen met de trainingen op dinsdag 12 mei 2020. De volgende 

huisregels zullen hierbij gelden. 

 We verzamelen bij de hockeyclub om 19:10 uur. 

 De training start om 19:15 uur bij de hockeyvelden. 

 De kantine is voor en na de training gesloten. 

 Omkleden en douchen doen we thuis. De kleedkamers blijven dicht. 

 Na de training gaan we gelijk weer naar huis. 

 Tijdens de gehele avond houden we anderhalve meter afstand van elkaar. 

 We splitsen de groep in twee groepen als deze te groot wordt. 

 Heb je Corona-gerelateerde klachten? Dan blijf je thuis. 

 Heeft iemand in je huishouden Corona-gerelateerde klachten? Ook dan blijf je thuis. 

 

Onderwerp:  Lief en leed 

Helaas is er een grote groep geblesseerden onder onze leden en donateurs. Ben Harmers is 

herstellende van zijn operatie en Jan Keen is weer hersteld.  Door de crisis zitten Edgar Voortman en 

Niek Schulte te wachten op een operatie. Het is even afwachten totdat deze mensen geholpen 

kunnen worden.  

Met Erik Tooi duurt het herstel langer dan verwacht. In deze periode van minder contacten stellen 

wij het op prijs dat bij ziekte of blessures het bestuur op de hoogte wordt gesteld. Met de paasdagen 

heeft het bestuur een paaswens gestuurd naar de “oudere” leden. 

Wij feliciteren Jan en Kimberly de Jong met de geboorte van hun zoon Boyd. Tevens feliciteren wij 

Richard Vos en Nicole Vleems en Robert Bruining en Gea Pronk die in blijde verwachting zijn.  
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Onderwerp:  HZO wil weer mee gaan doen aan de Rabobank Clubkas Campagne 

De afgelopen jaren hebben wij mee gedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de 

Rabobank Emmen-Coevorden kunnen een stem uitbrengen op verenigingen. Elke stem die wij krijgen 

levert een geldbedrag op. De afgelopen jaren hebben wij mooie bedragen mogen ontvangen. Je kunt 

alleen stemmen als je lid bent van de Rabobank. Voorwaarde is dat je wel een relatie hebt met deze 

Rabobank. Een betaalrekening is al voldoende om lid te worden.  Lid worden van de bank kost niets 

en je kunt ons en andere verenigingen helpen om de clubkas te spekken. Meld je aan als lid van de 

Rabobank via de website www.rabobank.nl/emmen-coevoren tabblad “lid worden” of bel met de 

Rabobank  0591-680680. 

Onderwerp:  HZO Drenthe schenkt aan voedselbank. 

Scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuidoost Drenthe (HZOD) heeft van de nood een deugd 
gemaakt. Vanwege de tijdelijke sluiting van clubhuis “De Meerfluit” is de overtollige kantinevoorraad 
afgelopen week geschonken aan de voedselbank Zuidoost-Drenthe. 

“Door de corona crisis hebben we alle activiteiten en trainingen in ieder geval tot 1 juni a.s. 
opgeschort. In ons clubhuis werden we door deze maatregel geconfronteerd met een overtollige 
voorraad. We zochten een goede bestemming en hebben contact opgenomen met de voedselbank. 
We hopen dat meer verenigingen dit voorbeeld gaan volgen”, aldus voorzitter Theo Hein. 

Onderwerp:  Bezoekersaantallen COVSHZODrenthe.nl 

Totale aantallen bezoekers: 

 2020-04 > 3477 

 2020-03 > 4934 

 2020-02 > 3964 

 2020-01 > 4284 

Totaal aantal bezoekers:  68274 ( over 12 mnd) 

Waar klikken de websitebezoekers op?  

 Aanstellingen KNVB > 5034 

 Contactformulier      > 2301 

 Informatie                > 1429 

 Clubhuis                   >    812 

 KNVB informatie (afmelden) > 741 

 

  

http://www.rabobank.nl/emmen-coevoren
https://covshzodrenthe.nl/?p=123
https://covshzodrenthe.nl/?p=846
https://covshzodrenthe.nl/?p=144
https://covshzodrenthe.nl/?p=139
https://covshzodrenthe.nl/?p=279
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Onderwerp:  Spelregels landelijke COVS 

COVS Nederland zal de komende weken op de website van de COVS iedere woensdagavond om 
20.30 uur met Socrative zes spelregelvragen plaatsen, die tot zaterdagavond 20.30 uur gemaakt 
kunnen worden. Daarna zullen de vragen gesloten worden en komen de antwoorden plus uitleg op 
de website te staan. 

Op onze website van de COVS (www.covs.nl)  zal iedere woensdag een link geplaatst worden, 
waarmee jullie direct in Socrative kunnen inloggen. Er is een instructie hoe Socrative werkt en hoe je 
moet inloggen. Voor de verwerking van de antwoorden is het belangrijk dat iedereen goed inlogt. 
Dat leggen we hieronder uit. 

Inloggen 

Bij het inloggen is het belangrijk om zowel je voor- als achternaam te vermelden plus van welke 
COVS-vereniging je lid bent. Bij de instructie is een lijst met alle COVS-verenigingen toegevoegd, 
waarbij iedere vereniging een eigen drielettercode heeft gekregen. Mocht je geen COVS-lid (meer) 
zijn, neem dan code AAA. Voorbeelden van goed inloggen zijn dan bijvoorbeeld: VSV Piet Jansen of 
AAA Piet Jansen. Op deze manier kunnen de antwoorden snel per vereniging verwerkt worden. Wij 
verwachten dan ook dat iedere vereniging hieraan meedoet. 

Beeldfragmenten 

Bij een aantal vragen gebruiken we beeldfragmenten Deze beeldfragmenten kunnen niet in Socrative 
geplaatst worden en staan in een map met de aanduiding jaar en week van de huidige 
spelregelvraag. Jij bekijkt het beeld op jouw mobiele apparaat en je geeft daarna in Socrative 
antwoord op de vraag. Op woensdag 15 april starten we met ronde 1. 

Let op! Buiten de openingstijden van de vraag, kun je niet bij de beeldfragmenten: er verschijnt dan 
een melding dat je een wachtwoord moet invullen. Als de vragen beschikbaar zijn, kun je (zonder 
wachtwoord) naar de fragmenten. 

Puntentelling 

Bij vraag 1 t/m 4 wordt steeds gevraagd naar een (eventuele) disciplinaire straf (antwoord A, B of C) 
en een (eventuele) spelstraf/ spelhervatting (antwoord D, E, F). Een volledig goed antwoord levert 3 
punten op, een half goed antwoord 1 punt en een fout antwoord 0 punten. Bij vraag 5 staan twee 
stellingen. Geef voor beide stellingen aan of deze juist of onjuist is (stelling I antwoord A of B / 
stelling II antwoord C of D). Een volledig goed antwoord levert 3 punten op, een half goed 1 punt en 
een fout antwoord 0 punten. Bij vraag 6 zijn er zes antwoordmogelijkheden waarvan er drie goed en 
drie fout zijn. Per goed antwoord 1 punt. Je krijgt 2 punten vooraf, waardoor er in totaal per ronde 
20 punten te halen zijn. 

Vragen? 

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kun je mailen naar: lcs@covs.nl  deze zullen dan in 
behandeling genomen worden. 

 

http://www.covs.nl/
https://bestanden.covs.nl/s/YiA3gAZ2fmktkXX
https://bestanden.covs.nl/s/Kb8GBSRKECsRLS9
https://www.covs.nl/beeldfragmenten
mailto:lcs@covs.nl

