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Beleidsverklaring
(28 augustus 2008)

De in 1928 opgerichte Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (COVS) Eindhoven e.o. is een
vereniging waarvan de leden een leidinggevende of coördinerende functie vervullen binnen de voetbalsport. In
de regio Eindhoven vertegenwoordigt zij de COVS Nederland.
De COVS Eindhoven e.o. stelt zich algemeen ten doel om de positie van de arbitrage in de voetbalsport en van
de scheidsrechter in het bijzonder te verbeteren. Daarnaast wil zij een gezonde vereniging zijn en de sociale
contacten bevorderen tussen allen die actief en passief betrokken zijn bij de voetbalsport, in het bijzonder
scheidsrechters, rapporteurs en praktijkbegeleiders.
De COVS Eindhoven e.o. wil dit doel bereiken door:


Voor haar leden diverse activiteiten te organiseren zoals:
spelregelmeetings en –wedstrijden ter verbreding van de spelregelkennis;
(conditie)trainingen en conditietesten;
ontspanningsactiviteiten ter versterking van de sociale contacten (zoals kaarten, kienen, bowlen,
jaarlijkse feestavond);
lezingen.



Actief naar wegen te zoeken om het ledenaantal te laten groeien rekening houdend met initiatieven van de
COVS Nederland en de KNVB.



Actieve (verenigings)scheidsrechters een adequate begeleiding aan te bieden en voetbalverenigingen hierin
te ondersteunen.



Het up-to-date houden van haar website www.covseindhoven.nl en het periodiek verspreiden van een
clubblad onder haar leden en alle voetbalverenigingen in de regio. Dit bevordert de communicatie, vergroot
de naamsbekendheid en maakt betrokkenen bekend met het beleid en doelstellingen van de vereniging.



Haar leden én derden optimaal gebruik te laten maken van het eigen verenigingsgebouw De Stip en de
aanwezige trainings- en opleidingsfaciliteiten.



Actief mee te werken aan de beleidsplannen van COVS Nederland, Deelplan Arbitrage 2007 – 2012 van de
KNVB en het Masterplan Arbitrage van de NOC*NSF en deel te nemen aan de diverse overlegorganen
binnen de voetbalsport.



Het imago van de scheidsrechter positief uit te dragen.



Open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en frisse ideeën.

Deze activiteiten vragen om een goede interne organisatie, een gerichte en enthousiaste aanpak en vooral de
medewerking van alle leden van de vereniging. Om verbeteringen door te voeren of bepaalde knelpunten op te
lossen zullen periodiek door het bestuur concrete doelstellingen worden geformuleerd. Aan (bestuurs)leden zal
worden gevraagd om in overleg en passend binnen de financiële mogelijkheden deze doelstellingen te
realiseren.

Kortom: Met het lidmaatschap van de COVS Eindhoven ben je een echte teamspeler !

Bestuur COVS Eindhoven e.o.

