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Van de bestuurstafel: 

 

Beste sportvrienden, 

Iedereen heeft nog te maken met de coronamaatregelen.  Helaas 
kunnen wij daardoor onze activiteiten nog niet opstarten. De trainingen, 
themabijeenkomsten, kaartavonden, feestavonden en het schoolvoetbal 
gaan niet door. Het lijkt erop dat het voetbal voorlopig nog in de ijskast 
blijft staan. 

 

 

Het bestuur is druk bezig om de inschrijving bij de KvK op orde te 
krijgen. Door de wisseling van bestuursleden dienen ook de bankzaken 
anders geregeld te worden met betrekking tot de verschillende 
bevoegdheden. Wij hopen dit zo spoedig mogelijk af te kunnen ronden.  

 

 

Wij hopen dit jaar weer mee te kunnen doen aan NL-doet ( 
http://www.nldoet.nl ). Een dag door vrijwilligers voor de vereniging. 
Graag zouden wij 
het schilderwerk 
aan ons clubhuis 
willen oppakken.  
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Ons lid Herman Harmers heeft de zilveren speld gekregen van de KNVB. (Verderop 
in de nieuwsbrief een verslag (pag 3). 
Door de coronamaatregelen zal Herman nog even moeten wachten op de fysieke 
ontvangst van zijn zilveren KNVB speld. In het persbericht kunt u al zijn 
werkzaamheden voor de KNVB lezen. Een welverdiende beloning.  

(Foto: Stijn Steenhuis) 

 

 

In het populaire programma van RTV Drenthe, “met het bord op schoot (MBOS)” is 
bekend gemaakt dat Herman Harmers de KNVB speld gaat ontvangen. Men vroeg 
zich af wat scheidsrechters en begeleiders doen als er geen voetbal is. Het antwoord 
kunt u 21 februari zien op TV Drenthe om 18.30 uur. 

 

Het bestuur van de Hondsrug Zuid Oost Drenthe heeft, met meerdere 
zusterverenigingen uit het district Noord, het verzoek ingediend om de 
contributieafdracht van de aangesloten verenigingen te verminderen. Wij zijn dan ook 
dankbaar dat het hoofdbestuur het verzoek heeft gehonoreerd, zodat wij enige 
financiële verlichting krijgen. Verderop in de nieuwsbrief kunt u het schrijven lezen 
van onze landelijke penningmeester Jos Straver. 

 

Namens Bestuur, Theo Hein. 
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Financieel: 

Onze vereniging heeft na de fusie in 2013 weer zwarte cijfers kunnen schrijven, 
mede door de inzet van de vele vrijwilligers. De voorlopige cijfers over 2020 laten een 
minimaal overschot zien. Dit is mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van onze 
donateur verenigingen.  

Wij hebben veel zaken kunnen organiseren en ons clubhuis kunnen renoveren. In 
2021 zullen wij alleen het onderhoud uitvoeren wat strikt noodzakelijk is. Ondanks de 
vele besparingen verwacht het bestuur de begroting over 2021 niet positief af te 
kunnen sluiten.  De grote onzekerheid is wanneer wij weer kunnen starten met alle 
activiteiten.  

 

 

Contributie 2021: 

Eind mei zal de penningmeester de contributie bij leden en de donateurs automatisch 
gaan innen.  
Heeft u liever dat het in meerdere termijnen geïnd gaat worden, dan verzoeken wij u 
contact op te nemen met onze nieuwe penningmeester Robert Bruining. Dit kan op 
het mailadres: robert.bruining@hotmail.com  

Een aantal donateur verenigingen hebben hun bijdrage nog niet voldaan. Wij 
vertrouwen erop dat zij dit binnenkort gaan doen. Een herinnering zal worden 
verstuurd. 

 

 

Algemene ledenvergadering 2021: 

Elk jaar houden wij onze ledenvergadering eind maart of in april. Het bestuur hoopt 
dat deze door kan gaan. Wij wachten eerst de maatregelen af van de overheid 
wanneer het eventueel plaats kan vinden. Indien dit fysiek niet mogelijk is zullen wij 
naar een alternatief gaan zoeken. 

 

 

 

mailto:robert.bruining@hotmail.com
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Herman Harmers: 

Herman Harmers (58) : “Arbitrage heeft me veel moois gebracht” 

Emmen - Herman Harmers ontvangt voor zijn verdiensten voor de voetbalarbitrage 

de zilveren KNVB-speld. De 58-jarige Emmenaar werd hier deze week over 

geïnformeerd. De overhandiging van de speld en oorkonde zal in verband met de 

lockdown op een later moment plaatsvinden. 

‘Pietje precies’ 

Herman Harmers is al meer dan twintig jaar in diverse functies betrokken bij de 

voetbalarbitrage. Dat is echt zijn ding geworden. Een man die graag op een prettige 

wijze leidinggeeft, die tussen de partijen staat en op de juiste momenten doortastend 

boven de partijen kan staan. De rol van scheidsrechter was Harmers dan ook op het 

lijf geschreven. Dat geldt eveneens voor zijn huidige rol als 

scheidsrechtersbegeleider van de KNVB. Hij staat te boek als pietje precies, die 

graag alles tot in de puntjes organiseert. 

Prachtig vak 

De sportieve loopbaan startte hij als jeugdspeler bij de plaatselijke voetbaltrots vv 

Emmen. Gaandeweg werd Harmers steeds enthousiaster voor het prachtige vak van 

scheidsrechter. Dat leverde hem veel moois op. “Je doet ervaring op met 

verschillende groepen mensen. Daar kun je in de maatschappelijke en sportieve 

loopbaan veel profijt van hebben.” 

Ook was hij jarenlang actief als scheidsrechterscoördinator bij het Protos Weering 

Zaalvoetbaltoernooi (PWZ) en als KNVB-begeleider in het zaalvoetbal. En bovendien 

nog ruim tien jaar in touw als clubscheidsrechter bij vv Emmen. 

Doelgericht opleiden 

Harmers noemt het belangrijk dat scheidsrechters meer gewaardeerd worden. Hij wil 

de inzet van scheidsrechters vergroten door meer doelgerichte opleidingen en 

maatwerk. "Alles valt of staat echter met een gedegen en positieve manier van 

begeleiden. Aan de basis beschikken we over een groot potentieel, maar het is de 

kunst om het talent aan te boren, te binden en verder te ontwikkelen. Mijn insteek is 

altijd geweest om de KNVB en de clubs te ondersteunen bij het werven, opleiden en 

coachen." 
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Scheidsrechtersvereniging HZOD  

Naast de rol van scheidsrechter en begeleider – zowel veld- als zaalvoetbal - heeft 

Herman Harmers ook steeds het algemene belang van de arbitrage gediend. Dat 

doet hij tot op de dag van vandaag vanuit zijn lidmaatschap van de 

scheidsrechtersvereniging HZOD. Harmers hecht veel waarde aan de rol van deze 

belangenorganisatie. Vooral door kennis te delen met collega’s - altijd in een positief 

coachende rol - en door spelregelbijeenkomsten en gezellige contactavonden te 

bezoeken. 

De toekenning van de zilveren bondsspeld doet recht aan alles wat Harmers tot 

dusverre voor de voetbalarbitrage heeft gedaan. “Dat is een mooie erkenning.” 

 

Herman Harmers (58) uit Emmen ontvangt voor zijn vele verdiensten voor de voetbalarbitrage de zilveren KNVB-speld. De 
fysieke uitreiking kan vanwege de lockdown nog niet plaatsvinden, maar Harmers nam alvast de bos bloemen in ontvangst. 
(Foto: Stijn Steenhuis) 
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Afdracht aan de landelijke COVS: 

Het bestuur van de COVS heeft besloten om in het eerste kwartaal van 2021 geen 
contributie te innen. Hieronder geeft onze penningmeester Jos Straver hierover een 
toelichting. 

"Ook het jaar 2021 is begonnen met een situatie waarin veel geplande zaken niet 
door kunnen c.q. mogen doorgaan. Een situatie waarin ook de geplande activiteiten 
van de COVS helaas niet kunnen doorgaan. Echter in de begroting van de COVS is 
hier wel rekening mee gehouden en verwerkt in de contributie afdracht. Hierbij moet 
u denken aan het NK Zaalvoetbal, het arbitragecongres, Het NK Spelregels, et 
cetera. 

Het bestuur van COVS Nederland is, naar aanleiding van bovenstaande tot de 
conclusie gekomen om de contributie afdracht te herzien. Dit betekent dat, op basis 
van de gebudgetteerde kosten, we een evenredige contributie afdracht in mindering 
doen. Omgerekend betekent dit dat de kosten vergelijkbaar zijn met een kwartaal 
contributie-afdracht. Bovenstaande heeft het bestuur COVS Nederland doen 
besluiten om de contributie afdracht van het eerste kwartaal van 2021 niet te innen. 

"Wij vinden het voor de beeldvorming juist om u te vragen deze zaken ook kenbaar 
te maken aan uw (en onze) leden, waarvoor alvast onze dank. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Namens het bestuur COVS Nederland 

Met vriendelijke groet, 

J.G. Straver, 
Penningmeester" 
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Nieuwsbrief landelijke COVS:  

 

Nieuwsbrief landelijke voorzitter COVS Nederland februari 2021 

Het werven van nieuwe COVS-verenigingsleden is geen taak van de 

KNVB! 

Een veel gehoorde kreet uit het arbitrageland is “de KNVB moet zorgen voor 

aanwas van nieuwe jonge scheidsrechters door meer in te zetten op werving en 

behoud”.  

Is dat zo? Wat zetten de COVS-verenigingen in zodat het ledenaantal van de 

verenigingen groei laat zien? De leden komen namelijk niet aanlopen en dus zul 

je als COVS-vereniging net als in de commercie “de boer op moeten” om 

successen te behalen.  

Of vindt u het een taak van de COVS Nederland? Waarmee kunnen wij jullie 

helpen? Per slot van rekening dragen de COVS-verenigingen € 15,- per jaar/per 

lid af aan de landelijke COVS en dus!  

Het liefst willen enkelen nog minder afdragen zoals de laatste jaren te doen 

gebruikelijk is en vragen daar ook openlijk om. Zijn we allen nog wel zo 

ambitieus zoals we zeggen of hebben we genoeg van het landelijke beleid? 

Houden we de euro's liever in eigen bezit en is de toegevoegde waarde van 

COVS Nederland miniem. 

Zomaar vragen die bij ons en wellicht ook bij u opborrelen! Als we niets doen 

kunnen we over ca. 5 jaar de deuren mogelijk sluiten van veel COVS-

verenigingen en COVS Nederland. Dat is helaas “de teneur”. We dienen dus 

allemaal vooruit te bewegen en “harder dan we gewend zijn”, veel districten 

kampen nu al met veel te weinig arbitrage. 

In het onderzoek van het Mulier Instituut, uitkomend eind februari of eerste 

week maart 2021, geeft het onderzoeksbureau haarfijn aan waar de zwakte van 

onze totale organisatie ligt en waarvan afgeleid kan worden welke acties er 

genomen dienen te worden. Naast de resultaten uit de rondjes langs de velden 

en andere bronnen een zeer waardevol onderzoeksrapport waar we met zijn 

alleen veel mee moeten. Wij gaan ervoor! 

Jullie ook? 
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Contributie inning Q1-2021 

Het bestuur van COVS Nederland heeft in haar bestuursvergadering besloten de 

contributie over Q1-2021 niet te innen. Dit heeft te maken met het feit dat een 

aantal geplande activiteiten niet zijn doorgegaan. De waarde van deze 

activiteiten in € vloeit terug in de kas van de COVS-verenigingen. De melding is 

reeds bij de verenigingen gedaan.  

KNVB 

De KNVB heeft voor voetbalverenigingen wederom een budget ingezet voor de 

komende maanden, zolang het budget beschikbaar is. In fase 1 werden wij door 

de KNVB op de hoogte gebracht dat ondanks de gedane toezegging er naast 

interne problemen ook belastingtechnisch een en ander niet goed was ingeregeld 

voor de COVS. Inmiddels hebben wij de toezegging gekregen om een factuur van 

€ 4.000,00 te mogen sturen aan de KNVB. Een mooie geste waarvan we 

dankbaar gebruikmaken! Uiteraard zal het bedrag, na ontvangst spelregels 

KNVB, verdeeld worden onder de deelnemende verenigingen. 

WBTR wat is dat en wat betekent dat voor de COVS: 

Op 11 november 2020 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

gepubliceerd in de Staatscourant, waarbij de ingangsdatum is vastgesteld op 1 

juli 2021, met daarbij een overgangsperiode van max 5 jaar. Echter dit laatste 

geldt met name voor de allerlaatste stap, namelijk het naar de notaris gaan voor 

het bekrachtigen van de mogelijke te wijzigen Statuten. Deze wet geldt voor alle 

(sport)verenigingen en stichtingen. 

De nieuwe wet heeft betrekking op o.a.: 

• Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders; 

• De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders; 

• Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven; 

• Regels omtrent belangenverstrengeling; 

• Procedures bij grote uitgaven of investeringen. 
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Wat al duidelijk is, is dat de wet niet gemakkelijk is te implementeren en dat 

(externe) juridische ondersteuning een noodzaak is, tenzij je die in je eigen 

vereniging voorradig hebt. Dit laatste zal in de meeste gevallen niet het geval 

zijn. Het Bestuur COVS Nederland heeft aan de Commissie Juridische zaken 

gevraagd uit te zoeken op welke wijze de COVS Nederland een mogelijke, 

adequate professionele ondersteuning kan verlenen aan de lid-verenigingen. De 

commissie zal daarvoor op korte termijn een advies opstellen voor het Bestuur 

COVS Nederland. 

 

De KNVB heeft ook een artikel over dit onderwerp geplaatst: 

(https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/62133/wat-houdt-de-wet-bestuur-en-

toezicht-rechtspersonen) 

In het reguliere overleg met de KNVB zullen wij dit onderwerp ook aan de orde 

stellen. Uiteraard houden wij je hiervan en van het advies van de Commissie 

Juridische zaken op de hoogte. 

Voor meer informatie over deze wet ga dan naar de website www.wbtr.nl 

Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen 

kunnen jullie mij altijd mailen. voorzitter@covs.nl 

Wees vooral zuinig op jezelf en anderen. 

Ron Sotthewes, Voorzitter COVS Nederland. 

 

 

 

Reactie HZOD op de nieuwsbrief van de landelijke COVS. 

Natuurlijk zijn wij het eens dat de KNVB geen COVS-leden dient te werven. Dit is een 
schone taak van elke aangesloten COVS-vereniging. Het is inderdaad lastig om 
nieuwe leden aan je te binden. Als lokale vereniging moet je iets extra’s aan kunnen 
bieden buiten de KNVB om. Denk hierbij aan de trainingen elke week, uitwisseling 
van ervaringen van je wedstrijd, extra begeleiding, video-analyse en het aanbieden 
van extra themabijeenkomsten, bijstand bij excessen. Tevens zijn de sociale 
activiteiten belangrijk. De kaartavonden, busreizen naar voetbalwedstrijden en de 
feestavonden. 

Genoeg redenen om als clubscheidsrechter of KNVB-scheidsrechter lid te worden 
van de scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe. Doen! 

https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/62133/wat-houdt-de-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/62133/wat-houdt-de-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen
http://www.wbtr.nl/#_blank
mailto:voorzitter@covs.nl
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T.a.v. de afdracht naar de landelijke COVS hebben wij geen problemen. Wel vragen 
wij ons af als het uitgavenpatroon ten opzichte van de inkomsten de juiste is. Dit 
zullen wij in de eerste komende Algemene Leden Vergadering aan de orde stellen. 

 

Wij zijn positief gestemd over het voortbestaan van de COVS. Wij gaan over 5 jaar 
niet de deuren sluiten. Er lopen elke week zoveel ambassadeurs van onze 
vereniging op de velden en in de zaal, dat het mogelijk is om als vereniging te 
groeien. Er is een maatschappelijke ontwikkeling gaande dat men zich niet meer 
eeuwig bindt aan een vereniging. Dit zullen wij moeten accepteren. De COVS zal de 
boer op moeten. Niet alleen plannen maken, enquêtes en praatcessies houden. Grijp 
elke kans aan om in beeld te komen. Onbekend maakt onbemind. 

 

Donateur voetbalverenigingen willen wel onze ervaring. Spelregelavonden, 
begeleiding, cursussen worden met open armen ontvangen omdat hier de KNVB-
steken laat vallen. Probleem waar wij wel tegen aanlopen is de bezetting hiervan. 
Positief is als er hulp nodig is van de KNVB, dat ze er dan wel staan. 

 

 

 


