AAN: Bestuur VCN
Districtsbestuur Zuid I
Projectgroep “COVS op weg naar de toekomst”
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Geacht bestuur,
het districtsbestuur en leden van de projectgroep zijn niet erg enthousiast geworden naar
aanleiding van de uitleg van Jan de Jong, tijdens de Buitengewone Algemene
Ledenvergadering van 6 december, over de voortgang van de werkgroep “toekomst COVS”.
Tijdens de op 3 november gehouden extra districtsvergadering van de groepen uit Zuid I is
door de groepsbesturen aan het districtsbestuur de opdracht gegeven om een daadkrachtig
beleid te voeren, zodat de COVS ook in de toekomst als belangenorganisatie voor de
scheidsrechters kan blijven fungeren. De groepen waren unaniem van mening dat de tijd
van pappen en nathouden moet worden omgezet in daadkracht en dat de aanbevelingen uit
het rapport op korte termijn moeten worden opgepakt.
In een bijeenkomst van districtsbestuur en leden van de projectgroep van 29 december zijn
de nodige kritische kanttekeningen geplaatst over de gepresenteerde voortgang en aanpak
van de door het VCN ingestelde werkgroep.
Onze reactie op de uitleg van de werkgroep tijdens de vergadering van 6 december is kort
samengevat:
- Is de gegeven opdracht wel duidelijk geformuleerd?
- Is er voldoende contact of terugkoppeling met de opdrachtgever, het VCN?
- Is de problematiek wel voldoende duidelijk?
- Is er een duidelijk plan van aanpak inclusief bewaking en voortgang?
- Wat is de geplande einddatum van rapport?
Wij vragen het bestuur om ons uiterlijk medio februari nader te informeren over de door
ons aangedragen vragen met betrekking tot het functioneren van de werkgroep.
Daarnaast verzoeken wij u te bewerkstelligen dat de werkgroep tijdens de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering een inhoudelijk verslag geeft met concrete punten over de dan
huidige stand van zaken.
Als laatste willen wij u nog mededelen dat wij enkele aanbevelingen uit ons rapport nader
uit gaan werken binnen ons district maar hopen dat het VCN deze daar waar nodig zal
ondersteunen, zodat ook andere districten en groepen er mee aan de slag kunnen.
Voor een van de aanbevelingen, het werven van nieuwe leden, doen wij hierbij een verzoek
tot het vervaardigen van nieuw en aansprekend wervingsmateriaal.

Met vriendelijke en collegiale groet,
Namens het districtsbestuur en de projectgroep,
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