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Van de bestuurstafel: 

Beste leden, donateurs en sportvrienden. 

Terwijl ik dit schrijf zijn sommige mensen al op vakantie geweest, of 
hebben vakantie of gaan nog. Thuis zijn kan ook heel fijn zijn.  Geniet 
van de lichtpuntjes in het leven.  

Het was een bijzonder voetbaljaar. Door alle Corona maatregelen lag 
het verenigingsleven bijna stil. Zaterdag 16 juni konden wij onze 
jubilarissen van 2020 en 2021 onder een stralende zon in de 
schijnwerpers zetten. Een verslag hiervan kunt u verderop in de 
nieuwsbrief lezen. 

In samenwerking met Sedna en de buurtsportcoach gebied Oost 
hebben wij een uniek project gedraaid voor kinderen. Dit project leert 
kinderen omgaan met regels en zelf te ervaren hoe het is om leiding te 
geven. Wij verwachten dit naar de vakantie dit nog een aantal keren te 
doen onder de projecten van Brede School Emmen. 

Onze bekende scheidsrechters Gina Smid en Bonne Gringhuis hebben 
mogen fluiten in het stadion van FC Emmen.  Onder hun deskundige 
leiding hebben diverse G-Teams een onvergetelijke dag gehad. 

Woensdag 8 september om 19.30 kunnen wij weer onze Algemene 
Jaarvergadering houden. Het bestuur zal verantwoording afleggen over 
de afgelopen periodes.  

In aanloop van het voetbalseizoen is de Regio Cup Zuid Oost Drenthe. 
Veel leden van onze vereniging verlenen hieraan hun medewerking. 

Wij mogen weer kaarten de datums zijn bekend. Het is leuk en gezellig 
en je kunt ook nog leuke prijzen winnen. 
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Wij hebben een subsidie aanvraag ingediend bij de gemeente Coevorden voor een 
arbitrage dag voor de jeugd. Deze subsidie is toegekend. Eind augustus zal er 
worden gestart met de voorbereidingen. Inmiddels is er een kleine werkgroep  
samengesteld met daarin Bert Nijenbanning (vv Raptim) Joop Brussen (Germanicus/ 
FC Coevorden) en Theo Hein (HZOD) Wellicht schuiven er naar de 1e bijeenkomst 
nog een aantal mensen aan. Wij houden jullie op de hoogte. 

Er loopt nog een subsidie aanvraag bij de Gemeente Emmen. Inmiddels is daar ook 
duidelijkheid over. Wij gaan ook een arbitrage dag organiseren in de gemeente 
Emmen.  

Wij hebben een oproep gekregen van het landelijk bestuur voor diverse  
bestuursfuncties. Het baart ons grote zorgen dat er zoveel mensen de pijp aan 
Maarten geeft. Heb je belangstelling voor 1 van deze functies meld je dan aan. 

De KNVB stopt met het uitreiken van onderscheidingen. De beweegredenen zijn dat 
er teveel kosten aan verbonden zijn. Het bestuur vindt dit een zeer trieste zaak. De 
waardering voor de scheidsrechters en assistenten die jarenlang hun inzet hebben 
getoond wordt in 1 klap teniet gedaan. 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en ontmoeten jullie graag in ons clubhuis “De 
Meerfluit” en op het trainingsveld. 
 
Namens het bestuur, Theo Hein. 
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Kantine zaken. 

Gelukkig kunnen wij weer gebruik maken van ons clubhuis. Rennie Moes beheert de 
agenda van ons clubhuis. Alle kantinebeheerders hebben een overzicht ontvangen 
van de kantinediensten. Kun je geen kantinedienst draaien in de geplande week dan 
graag overleggen met Rennie of zelf vervanging regelen.  

Martin Arends heeft zich spontaan aangemeld om kantine diensten te draaien op 
onze trainingsavonden. Alvast onze dank voor je medewerking. Zou jij ook een 
steentje bij willen dragen in onze kantine, meld je dan aan bij Rennie. 

Er staan al een aantal data in de agenda voor ons clubhuis. De KNVB zal er weer 
bijeenkomsten houden. Het bestuur is nog bezig om een aantal interessante 
bijeenkomsten te organiseren na de vakantie. De eerste is onze Algemene 
ledenvergadering in september.  

Door de Corona-maatregelen heeft het bestuur besloten om een aantal prijzen te 
verhogen. Het gebruik van ons clubhuis door derden wordt per 1 augustus 
2021   verhoogd naar €100,00. Voor onze leden en donateurs blijft het bedrag gelijk 
aan voorgaande jaren.  
Zoals iedereen weet, wordt de inkoop van producten duurder. Met name op bier zijn 
er geen kortingen meer mogelijk in de winkels. Het bestuur heeft besloten dat de prijs 
voor bier en blikjes “groot” verhoogd zal worden naar €2,00. m.i.v. 1 augustus 2021. 
De overige prijzen blijven gelijk. 

De kantine is vorig jaar dicht gegaan i.v.m. Corona. Het bestuur heeft toen 
besparingen doorgevoerd. Het internet is afgesloten. Inmiddels is er weer internet 
aangevraagd voor ons clubhuis, zodat wij weer gebruik kunnen maken van TV, 
aansturing verwarming en PIN betaling. 

Er zijn richtlijnen vastgesteld voor het afsluiten van het clubhuis. Na afloop van 
bijeenkomsten is de richttijd het clubhuis te sluiten een half uur na afloop en voor de 
trainingsavonden is de richttijd 22.00 uur. De reden hiervan is dat de 
kantinebeheerder van dienst tijdig naar huis kan. 

Lief en Leed 

Klaas Rozema kampt met longproblemen. In verband met zijn gezondheidsklachten 
heeft hij besloten een punt achter zijn scheidsrechterscarrière te zetten. Wij wensen 
Klaas en zijn vrouw het allerbeste in deze moeilijke peridode. 
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Kaartavonden : 

Data: 
 
03-09-2021 (1e ronde) 
01-10-2021 (2e ronde) 
05-11-2021 (3e ronde) 
17-12-2021 (4e ronde, Kerstkaarten) 
07-01-2022 (5e ronde) 
11-02-2022 (6e ronde) 
04-03-2022 (7e ronde) 
15-04-2022 (8e ronde, Paaskaarten) 
13-05-2022 (9e ronde en seizoensafsluiting) 
 

Wielerbaan: 

Onze buren, de wielervereniging  Emmen gebruikt de wielerbaan weer volop. Hierbij 
het verzoek om de niet met de auto de baan op te gaan en goed op te letten bij het 
oversteken van de baan. Zondag 11 juli er de MTB zomercup en op zondag 19 
september de finale van de MTB zomercup. 

 

Opleiding verenigingsscheidsrechter en assistent-scheidsrechter: 

Graag willen wij in samenwerking met de KNVB weer cursussen op starten. 

Aanmelden kan via de website:  

https://www.knvb.nl/info/60189/training-matchofficials/393/verenigingsscheidsrechter-veld 

 

 

Voor eventuele vragen graag contact opnemen met Theo Hein: twhein@xs4all.nl 

 

 

 

 

https://www.knvb.nl/info/60189/training-matchofficials/393/verenigingsscheidsrechter-veld
mailto:twhein@xs4all.nl
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Jubilarissen gehuldigd: 

 

vlnr: Harrie Kuipers, Jan Hidding, Gradus Lippold, Hennie Heijne, Willem Wiegers, 
Wethouder René van der Weide, Bert Deen en Albert Frijlink. 
foto’s: Ab Jagersma  
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Gradus Lippold: 25 jaar lid. 
 

 

Gradus Lippold nam in december 2018 na een indrukwekkende staat van dienst 
afscheid als voetbalscheidsrechter van de KNVB. 

Met zijn opgebouwde routine kwam de zeventiger in zijn lange loopbaan nooit in de 
problemen. Ook tijdens zijn afscheidswedstrijd op Erica – eind 2018 – gaf de ervaren 
leidsman blijk van zijn kennis en kunde en leidde hij de jeugdwedstrijd soeverein. 

Gradus blijft actief als clubscheidsrechter bij FC Klazienaveen. Ook is hij begeleider 
van startende en jonge scheidsrechters. En uiteraard actief lid van 
scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuidoost Drenthe (HZOD). 
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Bert Deen: 25 jaar lid. 
 

 

Bert heeft een korte carrière gehad als scheidsrechter voor de KNVB, maar zijn grote 
verdiensten liggen toch vooral op het trainingsveld. Bert is nu alweer zo’n vijftien jaar 
de hoofdtrainer van COVS HZO Drenthe en zet zich zeer verdienstelijk in om de 
scheidsrechter conditioneel op het juiste niveau te krijgen en te houden. Als het werk 
het toelaat staat Bert elke dinsdagavond gemotiveerd op het trainingsveld om de 
aanwezige bezoekers met een pittige training te verrassen. Heel veel 
scheidsrechters hebben baat bij een goede conditie en kunnen daarom op Bert 
rekenen. 

Daarnaast was Bert kantinebeheerder in ons clubgebouw en is Bert veelvuldig te 
zien op activiteiten georganiseerd door de KNVB en COVS HZO Drenthe. Ook bij 
de voetbalvereniging DZOH heeft Bert zijn sporen verdiend. Bert was hier jarenlang 
de scheidsrechter coördinator en zorgde ervoor dat veel wedstrijden voorzien werden 
van een verenigingsscheidsrechter. Zelfs een wedstrijdje fluiten, daar draait Bert zijn 
hand niet voor om. 
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Jan Hidding, 25 jaar lid. 
 

 

Jan Hidding is een scheidsrechter en liefhebber in hart en nieren. De inwoner van 
Gees heeft wel affiniteit met leiding geven en mensen begeleiden. Een man die altijd 
benaderbaar is en uitleg wil geven over zijn beslissingen en argumenten. 

Jan staat als verenigingsscheidsrechter bij vv Sweel altijd voor de voetballers klaar. 
Hoewel hij het zelf ook niet altijd eens is met de scheidsrechter, heeft Jan veel 
waardering voor de man in het zwart. Jan is zeker niet de man die alleen maar aan 
de zijlijn toekijkt. Hij trok de stoute schoenen aan en wilde weleens ervaren hoe het 
was om als leidsman te acteren. Het leek hem een uitdaging om 22 jongeren of 
volwassenen 90 minuten in toom te houden. En wat bleek: de rol paste hem als een 
jas. “Streng als het moest en meeveren als het kon…!” 

Als clubarbiter fluit Jan jeugd- en seniorenwedstrijden.  De ene keer moet Jan heel 
gedecideerd zijn, terwijl je de andere keer de teugels kunt laten vieren. De sfeer in de 
wedstrijd en de acceptatie van spelers is bepalend. Consequent zijn is heel 
belangrijk. Fluit je vroeg in een wedstrijd voor een bepaalde overtreding, dan moet je 
die lijn wel doortrekken.” 

Jan is een echte kartrekker en wil de scheidsrechters hobby graag van harte 
aanbevelen. Het spelletje blijft leuk om te doen, maar zeker om ook van dichtbij te 
bekijken. Jan kan genieten van het kijken naar een mooie actie of een onmogelijk 
doelpunt. Als scheidsrechter sta hij er bovenop, dat is smullen. En hij blijft er nog fit 
bij ook! 
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Hennie: Heijne, 40 jaar lid: 
 

 

Hennie heeft zijn sporen meer dan verdiend binnen de COVS. Hij heeft zich jaren 
ingezet als kantinebeheerder van de COVS HZO Drenthe en was ook regelmatig te 
vinden in het clubgebouw als “klussenman” om het clubgebouw te verfraaien. Tevens 
maakte Hennie jarenlang deel uit van de kantinecommissie en zorgde mede 
daardoor dat de activiteiten in en rond de kantine vlekkeloos verliepen. 

Maar zijn grote passie was toch vooral “spelregelkennis”. In 1992 werd Hennie 
samen met zijn toenmalige teamleden, Tom Zijl, wijlen Bennie Arling en wijlen Willem 
Smit onder de bezielende leiding van nestor Nol Klomberg, Nederlands Kampioen 
Spelregels in en bij COVS Amsterdam. In de jaren erna werden er nog regelmatig 
ereprijzen behaald als team van COVS Zuidoost Drenthe bij Nederlandse en District 
Kampioenschappen. 
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Harrie Kuiper: 40 jaar lid. 
 

 

Harrie Kuipers heeft jaren op de landelijke lijst van de KNVB gestaan en Hoofdklasse 
zaterdag Veldvoetbal gefloten. Harrie heeft zich verdienstelijk gemaakt voor 
COVS HZO Drenthe door in de jaren negentig en tweeduizend de hoofdtrainer te zijn 
van de trainingsgroep van COVS HZO Drenthe. 

Harrie is nu reserve-trainer mocht onverhoopt Bert Deen niet inzetbaar zijn. 
Daarnaast heeft Harrie zich al jarenlang belangeloos en met grote inzet verdienstelijk 
gemaakt voor allerlei nevenactiviteiten binnen onze vereniging, zoals het behouden 
van ons mooie clubgebouw. Op Harrie kon je altijd een beroep doen als er 
onderhoud nodig was. 

Daarnaast was Harrie jarenlang coach en speler van het veld- en 
zaalvoetbalteam van COVS HZO Drenthe en heeft hij de successen zoals het 
behalen van het Nederlands en District Kampioenschappen van dichtbij 
meegemaakt. Tevens is Harrie een trouwe bezoeker door de jaren heen van diverse 
activiteiten georganiseerd door COVS HZO Drenthe. 
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Albert Frijlink: 50 jaar lid. 

Albert Frijlink is niet 
voor niets in bezit 
van de 
onderscheiding 
“Scheidsrechter van 
Verdienste.” Uit 
handen van 
scheidsrechter 
begeleider Joop 
Brussen kreeg de 
73-jarige Emmenaar 
in 2019 de oorkonde 
en bijbehorende 
waarderingsspeld 
uitgereikt. Ook de vv 
Emmen zette de 
jubilaris bij deze 
gelegenheid flink in de bloemetjes. Vandaag – 26 juni – doen we dat nog eens 
dunnetjes over…wat heet …Albert is 50 jaar lid van onze vereniging. 

 Frijlink is al bijna 35 jaar actief als KNVB-scheidsrechter. Voor de voetbalbond was 
zijn imposante staat van dienst in 2019 alle reden om de eervolle onderscheiding 
Scheidsrechter van Verdienste toe te kennen. Een onderscheiding die recht doet aan 
alles wat Frijlink voor de voetbalsport, en in het bijzonder de arbitrage, heeft gedaan. 

Ieder weekend 

Albert Frijlink is een man waar nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan, die 
altijd de organisatie binnen en buiten de voetballijnen in de gaten heeft gehouden. 
Een carrière die overigens nog steeds niet ten einde is, want ieder weekend is hij 
nog met veel liefde op de velden als jeugdscheidsrechter actief. 

Juiste momenten 

Albert is een man die graag op een prettige en rustige wijze leidinggeeft, die tussen 
de spelers staat en op de juiste momenten doortastend boven de partijen kan staan. 
De rol van scheidsrechter was en is hem op het lijf geschreven. Hij werd gaandeweg 
steeds enthousiaster voor het prachtige vak.vv Sleen, Valther Boys en vv 
EmmenAls voetballer wist hij wat er leefde in de kleedkamer, wat er om ging in de 
harten van spelers en trainers. Als scheidsrechter heeft hij van die kennis optimaal 
gebruik gemaakt. Albert is vele jaren betrokken geweest bij voetbalverenigingen, 
onder meer bij vv Sleen en Valther Boys. De laatste jaren is hij vooral bij vv Emmen 
actief. 

Naast zijn rol als scheidsrechter heeft hij ook het algemene belang van de arbitrage 
gediend. Dat deed Frijlink vanuit de COVS en in het bijzonder bij de 
scheidsrechtersvereniging Hondsrug en later bij de fusieclub HZOD. Door kennis te 
delen met collega’s, altijd in een positief coachende rol en door 
spelregelbijeenkomsten en gezellige contactavonden te bezoeken. 
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Willem Wiegers: 60 jaar lid. 
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Willem Wiegers is een man met een lange en indrukwekkende cv op het gebied van 
voetbal. Niet alleen als speler op de groene grasmat, maar ook als bestuurder van de 
KNVB, als trainer-coach van de diverse amateurverenigingen en selectie-elftallen 
van de KNVB. 

Tot het najaar van 2018 was Wiegers voorzitter van v.v. Sleen. In 2007 werd de 
Schoonoorder gepolst of hij interesse had in de bestuur klus. ‘Toen mijn ‘oude liefde 
‘Sleen aan de deur klopte met het verzoek om voorzitter te worden, kon ik eigenlijk 
geen ‘nee‘ zeggen. 

Het verhaal over Willem Wiegers draait om passie, sportiviteit en clubliefde. Dat 
kreeg hij thuis met de paplepel ingegoten. Een groter voorbeeld dan zijn ouders kon 
Wiegers zich niet wensen. ‘Ze waren enorm betrokken bij het plaatselijk sportleven. 
Tot haar 80e jaar was mijn moeder Annie nog actief als koffiedame en waste ze de 
shirts van KSC en v.v. Schoonoord.’ 

Jarenlang voetbalde Willem samen met zijn broer Henk in de hoofdmacht van KSC 
en v.v. Schoonoord. Toen nog acterend in de top van het zondag- en 
zaterdagvoetbal. Willem kan zich de eeuwige strijd tussen KSC en v.v. Schoonoord 
nog heel goed herinneren. ‘Clubs uit hetzelfde dorp, die ooit op het hoogste platform 
van het amateurvoetbal actief waren.’ Hij kan de dillema’s nog op het netvlies staan. 
‘Ik heb voor beide clubs gespeeld. Er was onderling veel rivaliteit. Sterker nog: mijn 
vader was bestuurslid van KSC en ik ging spelen voor Schoonoord. Dat was wat in 
die tijd. Die overstap had trouwens alles te maken met het feit dat ik graag ’s 
zondags wilde fluiten. De mogelijkheden en kansen op promotie als scheidsrechter 
waren daar groter. De arbitrage heeft me trouwens veel gebracht. Van 1975 tot 1982 
ben ik actief geweest als assistent-scheidsrechter in het betaalde voetbal. Een 
onbetwist hoogtepunt’, blikt Willem terug. 

Voor al zijn maatschappelijke verdiensten werd Wiegers in 2004 benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is bovendien drager van de gouden KNVB-speld. 
Een bekroning voor zijn inbreng als scheidsrechter, voetbalcoach en als kaderlid van 
vele bestuurscommissies. 

Wij zijn trots om Willem de speld voor 60 jaar lidmaatschap van COVS te mogen 
uitreiken. 

L. Kuipers (niet aanwezig): 25 jaar lid. 
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Project Sedna – HZOD: 
 

“Belangrijk dat kinderen elkaar aanspreken op houding en gedrag” 

Emmen- De baas zijn op het voetbalveld. Dat thema stond afgelopen week centraal 

tijdens de eerste kennissessie Leren leidinggeven en omgaan met regels. In sporthal 

Angelslo kregen kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar van de basisscholen 

uit Emmen Oost een interactief programma voorgeschoteld.  

Het is een initiatief van de Buurtsportcoaches in Emmen, Schoolmaatschappelijk 

Werk en de scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe (HZOD).  

  

Aanspreken op gedrag 

Lisanne Coelingh van Schoolmaatschappelijk Werk (Sedna) is positief gestemd. 

“Deze activiteit is voor alle kinderen zeer zinvol. Of je nu een aanwezig typje bent of 

heel stil, dat maakt hier niet uit. Door middel van voetbal leren de kinderen 

leidinggeven en omgaan met regels. De kinderen leren hier de kneepjes van het 

scheidsrechter zijn. Ze leren weerstand te herkennen, te voorkomen en er mee om te 

gaan, maar ook elkaar aanspreken op houding en gedrag. Niet geheelonbelangrijk in 

het huidige voetbal en daarbuiten.”  

 

Ontspannen sfeer 

Edgar Voortman, docent van de HZOD, is ook enthousiast over dit voor ons land 

unieke project. “De kinderen krijgen de kans om te ontdekken hoe om te gaan met 

regels en krijgen vaardigheden aangereikt om leiding te geven. Elke reactie op een 

beslissing van de scheidsrechter, hoe gering ook, is een vorm van weerstand. Het 

gaat om het tijdig herkennen van deze weerstand. Een lastige speler aanspreken op 

zijn gedrag vergt de nodige tact.  Zorg altijd voor een ontspannen sfeer”, zo 

adviseerde Voortman. 
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Profijt 

Buurtcoach 

Monique Bruins 

noemt de cursus 

zeer zinvol. “Wij 

kunnen met dit 

project iets 

aanbieden waar 

kinderen in de 

toekomst profijt 

van kunnen 

hebben. 

Sommige 

kinderen hebben 

het van nature al 

in zich om een 

leider te zijn, 

maar er zijn ook 

kinderen die juist 

bescheiden zijn. Ze trekken zich terug als ze zelf de leiding moeten nemen.”  

Bij voldoende belangstelling zal het initiatief na de zomervakantie een vervolg 

krijgen. Tijdens iedere sessie is er plaats voor maximaal 30 kinderen. 
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Kevin Moed, “Makkelie” van Zuid Oost Drenthe: 
 
 

 “Het geeft echt 
een kick. Dat 
moment dat je 
een overtreding 
fluit en je hoort 
de reactie van 
het publiek. Je 
weet dat jouw 
beslissing juist is 
omdat je de 
spelregels zo 
goed kent, maar 
toch… je moet 
echt je mannetje 
staan, de spelers 
in toom houden 
en rustig 
communiceren. Zelfs als de gemoederen hoog oplopen. De sfeer is dan echt 
geweldig. Natuurlijk is er op dat moment een licht gevoel van macht – ik ben tenslotte 
degene met het fluitje en degene die mag beslissen – maar daar gaat het niet om. 
Het gaat om eerlijk, respectvol en zelfverzekerd handelen. Scheidsrechteren is geen 
populaire baan en het wordt zeker niet gezien als een “sexy” rol in de voetbalwereld, 
maar ik vind het echt geweldig. 

Ik ben al scheidsrechter sinds mijn 15e. Ik raakte geblesseerd tijdens het voetballen 
en dit was een mooie manier om toch verbonden te blijven met de sport. Ik ben in 
2014 begonnen met scheidsrechteren voor de Nederlandse voetbalbond en volg nu 
een speciale 
scheidsrechters opleiding. 
Het is vooral een investering 
in mezelf. En wat ik op het 
veld leer, kan ik later ook in 
mijn werk gebruiken. Tijdens 
een wedstrijd gaat het erom 
een klein team aan te 
sturen, met problemen om te 
gaan, duidelijk te 
communiceren en kalm te 
blijven. Ook als de 
tegenpartij boos is. Dat zijn 
zeker vaardigheden die ik op 
de werkvloer kan 
toepassen.” 
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Noodkreet landelijk bestuur COVS. 

Beste COVS – Leden. 

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat er door omstandigheden bestuurders zijn 
opgestapt binnen VCN. 

Dit heeft plaats gevonden om voor partijen moverende redenen. Wat gerespecteerd 
wordt. Maar betekent wel dat deze functies ingevuld moeten worden om er voor te 
zorgen dat het collectief COVS richting de KNVB sterk blijft staan. 
Immers het collectief COVS zorgt er voor dat de arbitrage binnen de KNVB gehoord 
wordt en mee kan praten. 

Op dit moment heeft het VCN de volgende samenstelling. 

Voorzitter: Ron Sotthewes - aftredend op de ALV dit najaar. 
Secretaris a.i: Arthur Smits - vervangt Rob de Bruijn (gestopt) 
Penningmeester a.i: Pieter-Jan Jannsen - vervangt Jos Straver (gestopt) 
Vice Voorzitter en Technische zaken/Spelregels: Johan Suurd 
Bestuurslid Werving en Behoud: Rene Kiebert - aftredend op de ALV dit najaar. 
Bestuurslid Media: vacature 
Bestuurslid Juridische zaken: vacature 

U begrijpt het al, een incompleet team. 

Wij roepen daarom  kandidaten op voor de functies van voorzitter en secretaris. De 
vacatures heb ik bijgesloten in deze e-mail. 

Tevens roepen wij kandidaten op voor de functie van bestuurslid, waarbij we met 
nadruk mensen zoeken die affiniteit hebben met media,  juridische zaken of  werving 
& behoud. 
Ook hiervoor is een vacature tekst bijgesloten. 

Er volgt zo spoedig mogelijk een vacature tekst voor de functie van penningmeester. 
De huidige penningmeester a.i. heeft aangegeven zich kandidaat te stellen voor de 
fucntie. 

Met nadruk wil ik er op wijzen dat voor de functie van voorzitter er een 
vertrouwenscommissie aangesteld gaat worden om dit proces te begeleiden. Het 
zoeken naar leden voor deze commissie wordt een deze dagen gestart. 

Alle kandidaturen voor secretaris, penningmeester, bestuurs- of commissielid dienen 
gestuurd te worden naar secretaris@covs.nl 
Alle kandidaturen voor voorzitter gelieve te sturen naar een separaat e-mail adres: 
arthur.smits@yara.com (Dit om geheimhouding te garanderen) 

Heeft u vragen, neem gerust contact op. 

NB: een publicatie op de COVS website volgt zo spoedig mogelijk. 
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Vacature weekenddienst NoordOost: 
 

Graag brengen wij de vacature voor de weekenddienst in NoordOost onder de 

aandacht omdat dit wellicht een mooie functie kan zijn voor een lid van een 

scheidsrechtersvereniging. 

Door werkprocessen te professionaliseren is ervoor gekozen om deze 

vrijwilligersfunctie om te zetten naar aan arbeidscontract bij de KNVB. 

Voor verdere voorwaarden en inhoud van de functie verwijs ik graag naar de 

vacaturetekst. Deze is te vinden op: 

 

https://knvb.homerun.co/weekenddienst-arbitrage-noord-oost/nl 

 

Voor het gehele steunpunt NoordOost zijn er 2 plaatsen beschikbaar en via de link 

kan er ook meteen gesolliciteerd worden.  

 

 

 

https://knvb.homerun.co/weekenddienst-arbitrage-noord-oost/nl

