10 augustus 2018
Onderwerp: gesprekken ambassadeurschap KNVB

Beste scheidsrechter,
Het organiseren van wedstrijden is allang niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de
KNVB. Een goed verloop van de competitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
alle betrokken partijen: de bond, de scheidsrechters, de clubs, de trainers en de spelers.
Partners die elkaar nodig hebben, ieder met een eigen rol. Valt een partij uit zijn rol, dan is
het resultaat niet optimaal.
KNVB en COVS praten met elkaar over deze uitdaging en over de invulling van de rollen in
deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit gaat verder dan het vaststellen van elkaars
taken en het maken van afspraken. Samen verantwoordelijk zijn voor het verloop van
wedstrijden vergt een commitment en een gezamenlijk visie. En vraagt ook om meer kennis
van en over elkaar. Daarom willen wij ook in gesprek met betrokken scheidsrechters in het
amateurvoetbal. Scheidsrechters die samen met spelers, trainers, clubs, KNVB en COVS
verantwoordelijk willen zijn voor een goed verloop van de wedstrijden.
Ben je een actieve scheidsrechter, wil je graag meedenken over de amateur-arbitrage in
Nederland en de relatie tussen de scheidsrechters en de KNVB, ben je opbouwend en ben je
eventueel ook voor vervolgbijeenkomsten beschikbaar? Dan gaan we graag met je in
gesprek.
De gesprekken vinden plaats op de KNVB-steunpunten (Zwolle, Eindhoven en Zeist) onder
leiding van Marco Groen (projectleider ambassadeurschap KNVB) en Pol Hinke (voorzitter
COVS Nederland) op de volgende dagen:
- Zeist (West)
maandag 24 september;
- Zwolle (Noord/Oost)
donderdag 27 september;
- De datum voor Eindhoven (Zuid) moet nog gepland worden.
Alle avonden starten met inloop/ontvangst vanaf 18.00 met soep en broodjes, om 19.00
begint de bespreking die ongeveer twee uur duurt.
Wil je meepraten, meld je dan aan bij het bestuur van jouw COVS-vereniging. Belangrijk is
om de groep waarin je fluit en je leeftijd te vermelden. Uit de aanmeldingen wordt mogelijk
een selectie gemaakt.

Met vriendelijke groet,
Marco Groen (KNVB) en Pol Hinke (COVS)

