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Onderwerp:  Vanaf de bestuurstafel 

Beste voetbalvrienden, 

Het zijn bijzondere tijden. Afgelopen periode vielen wedstrijden uit door 
besmettingen van voetballers bij voetbalverenigingen. Momenteel ligt de competitie 
helemaal stil. Het is te hopen voor iedereen dat je gezond blijft met al je naasten. 
Mensen die Corona van dichtbij mee maken weten welke aanslag dit virus op je 
lichaam en geest heeft. Voetbal is dan bijzaak. Natuurlijk is het te hopen dat het 
arbitragekorps weer zo snel mogelijk de velden kunnen betreden.  

Het bestuur heeft besloten om alle activiteiten stil te leggen. Ook al mag er getraind 
worden in groepjes van 4 personen ver uit elkaar. De gezondheid van alle leden staat 
voorop en daarom zijn de trainingen ook stopgezet tot nader order. Zoals het er nu 
naar uitziet zal de nieuwjaarsreceptie niet door kunnen gaan. Hopelijk kunnen wij 
volgend jaar er volop tegen aan met leerzame en leuke (ontspanning) bijeenkomsten. 
De technische dag in Tynaarlo met de zustervereniging Oldambt/Veenkoloniën gaat 
hoogstwaarschijnlijk ook niet door als de maatregelingen niet veranderen.  

In de arbitrage wereld wordt vaak gesproken over respect naar elkaar toe en over 
elkaar. Helaas is het nog vaak ver te zoeken. Niet alleen op en rondom het veld maar 
ook op de sociale media. Het is gemakkelijk om op afstand te schrijven dat iemand 
debiel fluit en andere opmerkingen/beledigingen worden geuit. Een veel gehoord 
excuus is dat hoort bij de emotie van het veld. Hoe zou je het zelf vinden als je zo over 
de tong gaat? Wij als arbitrage, club- en KNVB-scheidsrechters hebben een 
voorbeeldfunctie. Dat houdt in dat je zelf niet verlaagd naar dit niveau. Hierbij de 
oproep om hier niet aan mee te doen.  

Spelregels zijn belangrijk in het voetbalspel. Er is een landelijke COVS-
spelregelcompetitie waar je aan deel kunt nemen. Ga hiervoor naar de landelijke 
website www.covs.nl en doe mee. Wie weet heeft onze vereniging de 
spelregelkenner van Nederland in huis. Iedereen veel succes met het invullen van de 
vragen. 

Helaas ligt het kaarten al lange tijd stil. Er zijn nog veel prijzen onder de deelnemers 
die nog niet verzilverd zijn. De activiteitencommissie zou graag zien dat de 
prijswinnaars de cadeaubonnen voor 31 december 2020 verzilveren bij slagerij Klaas 
Kuipers in Klazienaveen. Reden hiervoor is dat het financiële boekjaar van de 
activiteitencommissie afgesloten kan worden. Hopelijk kunnen wij volgend jaar het 
kaarten weer oppakken.  

Met sportieve groeten, 

 

Bestuur HZO Drenthe 

Theo Hein 
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Onderwerp:  Bestuurswisselingen 

Per 1 januari worden de taken binnen het bestuur anders verdeeld. Robert Bruining zal de taak van 
penningmeester overnemen van Richard Vos. Richard Vos blijft aan als algemeen bestuurslid. Het 
Dagelijks Bestuur DB zal voorlopig blijven bestaan uit Theo Hein, Robert Bruining en Richard Vos. De 
secretariaat werkzaamheden worden verdeeld onder Rene Broekman en Bart Zinger. Enthousiast zijn 
wij met Jeffrey Lubbers die bereid is gevonden om een aantal keren mee te draaien met de 
bestuursvergaderingen. Mocht het van beide kanten het goed bevallen dan zal Jeffrey worden 
voorgedragen in de eerstkomende Algemene Ledenvergadering. Als Jeffrey toetreedt zal hij zich 
bezig gaan houden met de ontspanningsactiviteiten binnen onze vereniging samen met de 
activiteitencommissie Jinkie Bruinewoud en Petra Oost.  

Voorzitter Theo Hein heeft aangegeven in 2022 te gaan stoppen als voorzitter. Het bestuur zoekt nu 
al naar een nieuwe voorzitter zodat deze alvast mee kan draaien en ingewerkt kan worden. 
Kandidaat suggesties zijn van harte welkom.  

Onderwerp:  Lief en Leed 

Eind september is Ko Smallegange uit Coevorden plotseling overleden. Ko was samen met zijn vrouw 
een trouwe bezoeker van onze kaartavonden in ons clubhuis. Ko genoot volop tijdens het kaartspel. 
Meedoen was belangrijker dan winnen. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte met het 
verlies.  

Robert Bruining en Gea Bruining-Pronk zijn ouders van een zoon, Gijs. Hij is geboren op 2 november. 
Het bestuur feliciteert het stel van harte met deze blijde gebeurtenis. 

Onderwerp:  ALV COVS-landelijk  

Helaas kon de ALV geen doorgang vinden i.v.m. de corona maatregelen. Het bestuur van de HZO 
maakt zich zorgen over de uitgaven, de begroting en heeft een voorstel gedaan over de verdeling van 
het resultaat over 2019. Het landelijk bestuur heeft ons toegezegd om bij de eerstkomende ALV 
tijdens de rondvraag antwoord te geven op onze vragen en opmerkingen.  

De COVS Zwolle heeft ook veel vraagtekens bij de handelswijze van het landelijke bestuur hoe zij om 
gegaan zijn met de statuten van de landelijke COVS. Zwolle heeft dit aangekaart bij het landelijk 
bestuur. Inmiddels heeft het landelijk bestuur actie ondernomen. Zij komen ook hierop terug.  

Onderwerp:  Fair-Play Cup 2019-2020  

Elk jaar reiken wij tijdens de nieuwjaarsreceptie de Fair Play prijs aan de sportiefste vereniging in ons 
werkgebied. Een prijs voor de gehele vereniging welke gebaseerd is op het aantal gele- en rode 
kaarten en eventuele gestaakte wedstrijden. Via een puntensysteem wordt de stand berekend. In 
maart dit jaar stopte de competitie door de Corona. Helaas kan hierdoor geen betrouwbare ranglijst 
worden samengesteld. Ook voor het komend seizoen zal dit ook problemen opleveren afhankelijk 
hoe dit seizoen de competitie gaat verlopen.  
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Onderwerp:  Werving en behoud van scheidsrechters  

In kader van werving en behoud van (club) scheidsrechters door de KNVB is er een kleine 
bijeenkomst geweest in ons clubhuis in september. Hierbij waren aanwezig Adriaan Inia, Albert Jan 
Benjamins, Christiaan van de Velden (KNVB) de heren Nijenbanning en Assen namens vv Raptim en 
de heren Hein en Voortman namens de COVS. Er waren nog een aantal voetbalverenigingen 
uitgenodigd maar die waren helaas niet aanwezig. Het doel van de KNVB om te inventariseren hoe 
dit op te pakken. Adriaan Inia zou ook de overige COVS zusterverenigingen gaan bezoeken maar dit is 
tot stilstand gekomen door de Corona. Iedereen heeft zijn idee naar voren kunnen brengen. Wij als 
COVS willen wel begeleiden maar vinden het werven een taak van de KNVB. Het is 5 over 12 want 
het aantal scheidsrechters neemt sterk af. In Drenthe zijn er nog 177 KNVB-scheidsrechter waarvan 
de gemiddelde leeftijd hoog is. De KNVB zal t.z.t. met een plan komen. Albert Jan Benjamins en vv 
Raptim hebben een plan om iets te gaan organiseren voor alle voetbalverenigingen in Coevorden. 
Helaas staat dit nu ook stil door de Corona.  

Onderwerp:  Financiën 

Het voetbal ligt stil. Onze vereniging is gelukkig de laatste jaren financieel gezond. Onze vereniging 
geeft alleen geld uit aan de noodzakelijke zaken als gas, water, elektra, verzekeringen, belastingen en 
afdracht landelijke COVS. Ondanks dat wij erg zuinig zijn raakt de kas leger en leger. De donateur 
verenigingen hebben het ook moeilijk. Hopelijk blijven jullie ons steunen als donateur vereniging. De 
nota voor het donateurschap is verstuurd naar de verenigingen en wij hopen dat jullie ons in goede 
en zoals nu in slechte tijden blijven steunen met een kleine bijdrage.  

Wij willen iedereen bedanken die op onze vereniging gestemd heeft met de actie van Rabo Club 
Support. Wij hebben een kleine driehonderd euro mogen ontvangen.  

Onderwerp:  Voetbalconvenant Gemeente Emmen  

Ruim twee jaar geleden zijn we als scheidsrechtersvereniging in samenwerking met diverse 
voetbalverenigingen in de gemeente Emmen gestart met het voetbalconvenant. Het doel was 
primair om het aantal arbiters bij elke vereniging op een voldoende niveau te krijgen waarbij arbiters 
ook voldoende ondersteuning kregen en er draagvlak was binnen de club voor een veilig sport 
klimaat. Helaas heeft het afgelopen jaar het corona virus roet in het eten gegooid en hebben we 
noodgedwongen het proces moeten staken!  

Daar we nu in de tweede lockdown zitten is de verwachting dat het ook deze keer weer zal leiden tot 
een langere periode zonder voetbal waarbij weer een zwaar beroep wordt gedaan op de organisatie 
van de vereniging en het zoveel mogelijk in de lucht houden van andere activiteiten. Als organisator 
en coördinator van de bijeenkomsten hebben we nagedacht over het vervolg van het convenant en 
hebben besloten om dit vooralsnog (weer) op een laag pitje te zetten. Dit omdat de focus op andere 
dingen liggen. Voorstel is om in januari 2021 opnieuw de situatie te beoordelen en dan met een 
voorstel te komen voor een planning voor de 2e seizoenshelft. Daarover worden de clubs natuurlijk 
geïnformeerd.  


