Mededelingen VCN – maart 2018.
Publicatiedatum op www.covs.nl en mail aan alle secretarissen: 25 maart 2018.

Rondje langs de velden
Zoals eerder aangekondigd is het VCN gestart met een ‘rondje langs de velden’ in alle
districten. Voor alle districten zijn de afspraken gemaakt.
Het VCN is voornemens een terugkoppeling van deze rondjes langs de velden te agenderen
voor de BAV.
NK-spelregels voor de jeugd en NK-veldvoetbal voor COVS-teams
Het aanmelden van team voor het NK-spelregels voor de jeugd en voor het NK-voetbal voor
COVS-teams kan nog steeds. Het VCN vraagt de besturen van de COVS-groepen om teams
aan te melden.
Aan de jeugdspelregelwedstrijd (het NK staat gepland op 2 juni in Apeldoorn) doen duo’s
van 18 jaar of jonger mee. Deelnemers beantwoorden interactief spelregelvragen via hun
mobiele telefoon, ze mogen ook met elkaar overleggen over de antwoorden. Het moet toch
kunnen lukken om ook namens uw vereniging of namens een donateur-voetbalvereniging
een duo af te vaardigen naar Apeldoorn? Aanmelden van één of meer duo’s kan via de LCS,
lcs@covs.nl.
Het NK-veldvoetbal kent een open inschrijving en zal net als vorig jaar gespeeld worden in de
7 tegen 7 variant. Aanmelden van teams, bestaande uit COVS-leden, kan via Anton de Wit
(atjdewit@hotmail.com) van de commissie technische zaken & toernooien.
Het e-magazine “De Scheidsrechter”
Doordat het internet gebruikt wordt voor allerlei zaken die als “misdadig” kunnen worden
bestempeld, wordt er op diverse plekken aan toenemende beveiliging gewerkt. Uw
besturingssysteem (bijvoorbeeld Microsoft Windows 10), uw e-mail app (bijvoorbeeld
Microsoft Outlook) en uw internetprovider schroeven beveiliging zeer frequent op.
Daardoor of doordat u zelf uw regels op uw PC (= Personal Computer) aanscherpt, bereikt de
mail met de link naar het e-magazine de Scheidsrechter (helaas) niet alle leden.
Als alternatief hiervoor verwijzen wij graag naar:
https://www.covs.nl/redactie/2016-02-21/blad-de-scheidsrechter.
U vindt hier niet alleen de link naar de laatste uitgaven van de Scheidsrechter, maar ook een
uitgebreid archief van (bijna) alle eerdere uitgaven van het blad, ook toe het nog een fysiek
blad was.
Vacatures in diverse commissies
Binnen COVS Nederland zijn de volgende commissies actief: Spelregels, Informatisering,
Sponsoring en webshop, Werving en behoud, Technische zaken en toernooien en Media.
Heeft u belangstelling voor een rol in een van deze commissies of kent u mogelijke
kandidaten, stuur dan een mail naar de secretaris: secretaris@covs.nl.
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