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Het organiseren van nieuwe activiteiten (naast de bestaande activiteiten) die leerzaam of
ontspannend zijn, maar meer aansluiten bij jongere leden. Vooraf zal het bestuur moeten
bekijken welke activiteiten haalbaar zijn, maar het bestuur denkt hierbij aan:
o Het organiseren van een footgolf toernooi voor eigen leden en hun (klein)kinderen.
o Het bekijken en beoordelen van een scheidsrechter BV (bijv. door het gebruik van een
observatieopdracht) bij een Eredivisie of Jupiler League wedstrijd.
o Het organiseren van een bezoek aan een voetbalwedstrijd in de Bundesliga.
In het paasweekend van 2015 gaat de COVS ’s-Hertogenbosch e.o. een toernooi vullen met
scheidsrechters. Op één dag zullen op 3 locaties in Den Bosch 40 scheidsrechters wedstrijden
fluiten die door onze vereniging opgeroepen en ingedeeld gaan worden. Daarnaast zullen ze
door leden van onze vereniging begeleid worden tijdens het fluiten.
In het eerste deel van 2015 gaan we een technische dag organiseren. Hiervoor hebben we drie
groepen in gedachte: eigen leden, (club)scheidsrechters en scheidsrechter coördinatoren. Het
ultieme doel van de dag is meer naamsbekendheid creëren en nieuwe leden rekruteren, maar
ook het verbeteren van de (spelregel)kennis en conditie.
Het bestuur gaat een gratis (COVS Den Bosch) lidmaatschap weggeven aan alle
scheidsrechtercontacten die we maken tijdens de technische dag en het paasweekend. Deze
aspirant leden mogen meedoen aan bepaalde activiteiten. Aan het einde van het kalenderjaar
2015 zal er contact met hen worden opgenomen over het al dan niet definitief maken van hun
lidmaatschap.
De jaarlijkse fietstocht zal dit jaar plaatsvinden in mei vanwege een project dat loopt via de
Provincie Noord-Brabant. Via de fietstocht gaan we een oproep doen aan alle leden om geld in
te zamelen.
We hopen dat bovenstaande plannen leiden tot de groei van de trainingsgroep. Daarnaast
blijven we proberen om het aantal trainende mensen op de dinsdagavond te vergroten.
Het bestuur blijft contact onderhouden met de lokale voetbalverenigingen betreffende
arbitrage. Op die manier kunnen we inspringen op behoeftes zoals trainingen, cursussen of
opleidingen.
Ook in 2015 gaat het bestuur (BOS) cursussen bezoeken om daar de COVS ’s-Hertogenbosch e.o.
te promoten. Het informatiepakket en de promotievideo zullen daarbij een hulpmiddel zijn.
Het bestuur ziet het spelregelteam als het vlaggenschip van de vereniging en wil dan ook dat het
team optimaal kan presteren. In overleg met het team willen we kijken of we een verbeterslag
kunnen maken die zullen leiden tot betere resultaten in de toekomst.
In 2015 zal wederom een prijs worden overhandigd voor de hoogste trainingsopkomst.
De Autoservice Cock van der Loo Spelregel Cup zal wederom verspreid over het seizoen
gespeeld gaan worden. De winnaar zal van de sponsor een mooie prijs ontvangen.
Het veld- en zaalvoetbalteam zullen gaan deelnemen aan het Cees Rekkers toernooi en het
zaalvoetbaltoernooi van het District Zuid I.
In 2015 zal het bestuur 2 clubavonden gaan organiseren waarbij een gastspreker aanwezig zal
zijn. De eerste in maart, de tweede in oktober/november. Het bestuur gaat zijn best doen om
een gastspreker uit het BV te regelen.
Het bestuur gaat proberen een activiteitencommissie in het leven te roepen. Momenteel rust
veel verantwoordelijk voor het organiseren van een activiteit op de schouders van het
desbetreffende bestuurslid. Het bestuur heeft gezien dat er veel kennis en ervaring aanwezig is
onder de leden en wil die graag inzetten bij de organisatie van activiteiten. Het bestuur hoopt
dat doordat iedereen een steentje bijdraagt er meer “verenigingsgevoel” gaat ontstaan.
De resultaten uit de enquête van 2014 zullen bekeken gaan worden. Het bestuur zal kijken op
welke manier ze verbeteringen kunnen doorvoeren.
Het bestuur heeft als doel om het ledenaantal in 2015 te laten groeien tot 110 leden.

