
 

              
 

Draaiboek Arbitrage congres  

COVS 2019 en volgende jaren 

 

Timetable  
 

 

 

 

 

https://www.covs.nl/


 Arbitragecongres 20 januari 2018 Assen 

P
ag

in
a2

 

 

 

De Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters of kortweg COVS is de landelijke, 

overkoepelende organisatie van scheidsrechtersverenigingen binnen Nederland, opgericht op 29 

mei 1932. De COVS is opgebouwd uit verschillende verenigingen uit het hele land. Momenteel 

zijn er ca. 65 scheidsrechtersverenigingen bij de COVS aangesloten. Deze verenigingen zijn er 

voor de gehele arbitrage en hebben verschillende functies. Bij de verenigingen is meestal een 

conditietrainer actief, die trainingen geeft aan de leden. Verder worden er spelregeltesten 

gehouden, om de spelregelkennis op peil te houden en kunnen mensen vanuit de vereniging de 

arbitrage steunen in arbitragezaken van de KNVB. Er worden voetbaltoernooien en 

spelregelwedstrijden voor de leden georganiseerd. Naast spelregelwedstrijden voor de eigen 

leden is de COVS ook erg actief om de spelregels te onderwijzen aan voetbalteams van de 

aangesloten donateur voetbalverenigingen.  

Als overkoepelende organisatie van scheidsrechtersverenigingen behartigt de COVS ook de 

belangen van de Nederlandse voetbalscheidsrechters. Daartoe is de COVS ook 

vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen en commissies van de KNVB op het gebied van 

zowel veld- als zaalvoetbal. 

De COVS geeft zes keer per jaar het blad de Scheidsrechter uit. Dit is een vakblad voor 

voetbalscheidsrechters. 

 

De COVS heeft zich uitgesproken, in het belang van het gehele arbitrageveld, de nieuwe 

ontwikkelingen, maar ook de bijscholing en verbondenheid onderling, dat een congres gewenst 

is.  COVS Nederland heeft in haar jaarvergadering van maart 2017, besloten dat het 1
e
 – 

arbitragecongres gehouden zal worden in Noord-Nederland. 

 

Omdat een “scheidsrechtercongres” de lading niet helemaal dekt, is besloten alle onderdelen die 

nodig zijn, om voetbal in de ruimste zin van het woord, van goede arbitrage te voorzien, aan bod 

te laten komen op ieder COVS-Congres.   

Wij spreken daarom van een (jaarlijks terugkerend) ARBITRAGECONGRES-COVS. 

 

COVS Arbitragecongres 2018 EV 
JAREN 

 

 

Dagvoorzitter:    ….. 

Congres voorzitter:   …... 

COVS Nederland voorzitter:  ……  

Sponsor: Trip Advocaten & Notarissen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheidsrechtersvereniging
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/29_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/29_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1932
https://nl.wikipedia.org/wiki/KNVB
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voorbeeld Programma arbitrage congres regio noord :       

 

 1. 08.00 uur   opening conciërge  

Contact: COVS 

 

2. 08.00 – 09.00 uur  Opbouw stands en horeca/catering   

 

     Partycatering  

3. 9.00 uur – 10.00 uur  ontvangst congresbezoekers + VIPS   

 

4. 10.00 uur – 11.00 uur  Opening Aula      

 

5. 11.15 uur – 12.00 uur  Workshop 1      

 

6. 12.15 uur – 13.00 uur  Workshop 2      

 

7. 13.00 uur – 14.00 uur  Pauze tevens Informatiemarkt   

   

 

8. 14.00 uur – 14.45 uur  workshop 3      

9. 15.00 uur – 15.45 uur  eindpresentatie      

 

10. 15.45 uur – 16.30 uur  netwerkborrel      

 

11. 17.00 uur   opleveren gebouw.    
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=> Opbouw mogelijkheid voor de standhouders dag van te voren.  

Vanaf 14.00 uur is de organisatie aanwezig. 

Dit zijn:   - congres coördinator 

   - Intermediair KNVB-COVS 

    - Voorzitter congres/ organisatiecomité  

   - projectleider voor ICT/Licht/Geluid 

De standhouders kunnen bv vanaf 15.00 uur (vrijdag) de benodigde attributen naar de 

plaats van bestemming brengen.  

 

Standhouders:  

1. Communicatie systems -  Er is afgesproken dat er reclame uitingen in de aula 

opgehangen mogen worden. 

Tevens worden er materialen (stand) e.d. worden afgeleverd.  

2. COVS stand. Er zijn bv 7 COVS verenigingen actief in Noord-Nederland. Deze 

verenigingen hebben in haar gezamenlijke vergadering van november afgesproken de 

Noord-Nederlandse COVS verenigingen gezamenlijk te presenteren.  

3. Sporthuis    

4. Uitgeverij 2010    

5. EHBO      

6. KNVB academie 

7. COVS-webshop    

 

8. Alle medewerkers van het organisatiecomité hebben individuele opdrachten gekregen: 

 

Bijvoorbeeld: 

 

- algemene presentatie/representatie  

- coördinatie schoolactiviteiten, vrijwilligers, 

       indeling deelnemers- route lokalen etc. congres,  

- Technische zaken o.a. begin en eind presentatie  

- Ontvangst en verzorging/bloemen gasten   

- coördinatie infomarkt/verloting   

- instructie workshop leiders etc. 

- contacten leveranciers.  

- Ontvangst congresbezoekers en gasten.  
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09.00 uur – 10.00 uur 

De congresbezoekers gaan naar de kantine en aula voor koffie/thee en cake. 

De vip gasten zie voorbeeld lijst, gaan naar de lerarenkamer. 

 

Lijst VIP-gasten: 

COVS Nederland bestuur: 

Voorzitter, bestuurslid portefeuille opleidingen, bestuurslid Juridische-en 

sponsoraangelegenheden, bestuurslid Portefeuille spelregels, bestuurslid Portefeuille werving en 

behoud – congresvoorzitter; vertegenwoordigers KNVB 

Dagvoorzitter; 

Workshopbegeleiders: 

talententraject scheidsrechters; workshopleider EK damesvoetbal; workshopleider rood of geel; 

workshopleider video-coaching; workshopleider Socrates-spelregels; workshopleider mentale 

weerbaarheid; workshopleider rapportage nieuwe stijl; workshopleider fluiten voor iedereen; 

workshopleider samenwerken met de ASR; workshopleider effectieve communicatie; 

workshopleider zaalvoetbal; workshopleider G-voetbal; workshopleider looplijnen 

eregasten COVS; genomineerden Gouden Fluit COVS 

 

    

 

voorbeeld: Plenaire programma 

Opening:  10.00 uur  

1. Aankondiging dagvoorzitter door voorzitter organisatiecomité 

2. Korte interviews met speciale gasten ondersteund met een video-presentatie  

3. Presentatie dagvoorzitter van de  genomineerden voor de Gouden 

Scheidsrechtersfluit. 

Korte pauze voor aanvang van de workshops zodat de deelnemers even over de 

informatiemarkt kunnen wandelen. 15.15 uur aanvang eindpresentatie: aula 

4. uitslag schriftelijke stemming presenteren. 

5. Einduitslag Trip Advocaten en Notarissen Gouden Scheidsrechtersfluit COVS 

   6. Dankwoord door voorzitter COVS-Nederland 

 

   7. Netwerkborrel.  
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Timetable (voorbeeld) workshops 

 

onderdeel    lokaal   wie   Tijd 

 

Workshop ASR    112   xxxxxx   11.15 uur 

Workshop Effectieve communicatie 101   xxxxxx   11.15 uur 

Workshop EK-vrouwenvoetbal  111   xxxxxx   11.15 uur 

Workshop fluiten is voor iedereen 106   xxxxxx   11.15 uur 

Workshop Leiderschap   108   xxxxxx   11.15 uur 

Workshop rood – geel   traptheater  xxxxxx   11.15 uur 

 

Workshop ASR    112   xxxxxx   12.15 uur 

Workshop Effectieve communicatie 101   xxxxxx   12.15 uur 

Workshop fluiten is voor iedereen 106   xxxxxx   12.15 uur 

Workshop Leiderschap   108   xxxxxx   12.15 uur 

Workshop mentale weerbaarheid 103   xxxxxx   12.15 uur 

Workshop rood – geel   traptheater  xxxxxx   12.15 uur 

Workshop Socrates   107   xxxxxx   12.15 uur 

Workshop video Feedback  109   xxxxxx   12.15 uur 

 

 

Workshop Leiderschap   108   xxxxxx   14.15 uur 

Workshop mentale weerbaarheid 103   xxxxxx   14.15 uur 

Workshop rapportage Nieuwe stijl traptheater  xxxxxx   14.15 uur 

Workshop Socrates   107   xxxxxx   14.15 uur 

Workshop video Feedback  109   xxxxxx   14.15 uur 

 Plattegrond van de school: voorbeeld ! 
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Aandachtspunten voor de organisatie van ieder Arbitrage-Congres: 

 ± 5 maanden voor de datum bijeen komen als organisatiecomité (6-8 personen maximaal) 

- Planning Arbitragecongres in 2e of 3e  weekend van januari.   

- Vervolgens nog  4 tot 5 x als organisatiecomité  bij elkaar komen en actie punten 

steeds weer bijhouden en bespreken. 

 Tijdlijn vanaf begin tot het einde vaststellen 

 Werkbegroting opstellen en penningmeester aanstellen namens het organisatiecomité 

 Loterij of iets dergelijks organiseren om inkomsten te genereren 

 Voorziene uitgaven ramen en betalingen direct na afloop congres uitvoeren 

 Goede bereikbare locatie zoeken met voldoende parkeermogelijkheid en zalen voor de 

workshops. Denk aan het max. aantal personen in de zalen. 

 Grote aula in de school voor minimaal 450 mensen; plenaire programma 

 Dagvoorzitter aanzoeken 

 Via KNVB laten inschrijven. Regel dat een projectmedewerker vanuit de KNVB plaats 

neemt in het organisatiecomité (regel dit via Sportlink net als bij themabijeenkomsten van 

de KNVB) 

 Een tijdbewaker/procesbegeleider op de dag zelf regelen 

 Workshopsitems zoeken en  personen (workshopbegeleiders) 

 Promotie mogelijkheden voor bedrijven die iets met arbitrage te maken hebben die ook 

gelegenheid geven dat ze iets in de school als stand kunnen uitstallen 

 Bij opening een goed begin met bijv. interviews van komend talent, vrouwelijk 

scheidsrechters of ASR, bv-scheidsrechter. Enz. 

 Vanuit de school goede ondersteuning in techniek (ICT/geluid/licht) en zalen 

 Goed geluid in de grote Aula. 

 Fotograaf om de dag ook vast te leggen 

 Pers uitnodigen 

 Goede catering voor lunch, ontvangst enz. 

 Bij voorkeur leerlingen vragen van via de school voor ondersteuning i.v.m. stage uren. 

 Uitreiking gouden scheidsrechterfluit maar regel ook een transparante procedure voor de 

voorverkiezing door de sv-verenigingen 

 Alle COVS verenigingen benaderen i.v.m. voorpubliciteit en werving 

verenigingsscheidsrechters 

 Flyer laten maken en promotie via de sites van COVS verenigingen en COVS Nederland 

 Gouden scheidsrechters-fluit moet ontworpen en gemaakt worden (sponsering Trip 

Advocaten t/m 2022) 

 Genodigden moeten ontvangen worden  

 Na afloop Congres schriftelijke evaluatie onder deelnemers 


