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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  
  Opgericht 14 januari 1924 

   

  
“Zwolle en Omstreken” 

  
Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 27 maart 2017 
 

Aanwezig: J. van der Veen, voorzitter SZO; 
   J. Lahuis, secretaris SZO; 

   G.J. Kuiper, penningmeester SZO; 

   E.J.H. de Gier, bestuurslid SZO (commissaris II); 

   A.H. van Bruggen, bestuurslid SZO (commissaris I); 

   S. van der Elst, kandidaat bestuurslid SZO (penningmeester); 

   L.C.M. van der Elst, kandidaat bestuurslid SZO (commissaris II) SZO; 
 

   44 leden (incl. bestuur) van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.; 
 

   Genodigden (4), vrouwen van bestuursleden en ereleden. 
 

   Genodigden (2) Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. (zustervereniging COVS) 
 

   Genodigden (1) KNVB District Noord-Oost (tevens lid SZO). 
 

   3 leden v.v. KHC, bediening in de kantine van KHC. 
 

1 Opening  

 
 

De voorzitter, Hans van der Veen, opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. We zijn voor de tweede keer “te gast” bij de v.v. KHC te Kampen. Dankzij de 

medewerking van de voorzitter van de v.v. KHC, tevens lid van de SZO, konden we 

onze ledenvergadering hier wederom houden. Hij dankt de v.v. KHC bij voorbaat al 

voor hun gastvrijheid. De voorzitter verzoekt de aanwezigen om de mobiele telefoons 

op stil te zetten of uit te doen!  
 

Een bijzonder woord van welkom richt hij tot: 
- onze erevoorzitter en erelid Jan Wissink;  

- de ereleden Klaas Muis, Fred Mulder en Wout Jongman; 

- de leden van verdienste Teun van Unen, Jannes Fijn, Jan Jongman en Bert de Roo; 

- Jan Broekhuis, oud bestuurslid van COVS District Oost en tevens lid van de SZO; 

- namens de KNVB District Noord-Oost de heren Jan van Dijk, Gert Keijl, Siem de 

  Jager, Jos Huis in ’t Veld en Jan Kamphuis;  
- vertegenwoordigers van onze zustervereniging Nijverdal, de heer heren Wim van der   

  Velde (voorzitter) en bestuurslid Gerwin Moeken;   

- een bijzonder woord van welkom aan René en Sanne van der Elst, beide kandidaat 

  bestuurslid als de beoogde opvolgers van Eddy de Gier en aftredend penningmeester 

  Gerrit Kuiper. 
- Ook hartelijk welkom Netty Mulder en Wilma Jongman, alsmede Willy Kuiper en 

  zijn eigen vrouw Sonja, de dames van de aftredende bestuursleden Gerrit Kuiper en 

  de voorzitter zelf. 
 

De voorzitter zegt dat, voordat hij verder wil gaan met de agenda, het gebruikelijk is 
om stil te staan bij de mensen, die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Dat is in de 

eerste plaats ons lid Ben Renker uit Slagharen. Hij had een ernstige ziekte waarvan 

hij de strijd niet heeft kunnen winnen. We hebben daar aandacht aan besteed. Ook 

Gradus Wezenberg uit Hattem. Weliswaar geen lid van de SZO, maar wel een trouwe 

bezoeker van onze kaartavonden en de rechterhand van de organisator, ons SZO-lid 

Marinus Blankvoort. 
 

De voorzitter verzoekt de aanwezigen – voor zover mogelijk – te gaan staan om één 

moment stilte in acht te nemen voor de voornoemde personen. 
 

De voorzitter verklaart de Algemene Vergadering van de Scheidsrechtersvereniging 

Zwolle e.o. hiermee voor geopend en gaat over naar agendapunt 2.  
 

 

2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2016  

 
 

De voorzitter stelt de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar op 21 

maart 2016 aan de orde en loopt deze paginagewijs door. 
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Hij vraagt de leden of zij hierop nog aan- of opmerkingen hebben. Er zijn geen op- of 

aanmerkingen, zodat de notulen onder dankzegging aan de secretaris Jan Lahuis 
ongewijzigd worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

3 Ingekomen stukken en mededelingen  

 
 

Ingekomen stukken 

De secretaris deelt mede dat er zoals gewoonlijk weer de telefonische, schriftelijke en 

mondelinge berichten van verhindering zijn ontvangen, evenals de afmeldingen per e-

mail van de volgende personen:  
Nico Poelarends uit Ommen, COVS-groep NOT uit Oldenzaal, COVS-groep Almelo uit 

Tubbergen, Jan Driessen uit Zwolle, Peter van Veen uit Dalfsen, Jaap Scholtens uit 

Emmeloord, die tevens zijn lidmaatschap heeft opgezegd, COVS-groep Doetinchem, 

Herman Jongman uit Zwolle, erelid Henk Schrik uit Zwolle, COVS-groep Deventer, 

Wim Weuring uit Zwolle, Wim Berse uit Zwolle, erelid Herman Snijder uit Zwolle en 

ten slotte Henk Damhuis uit Dronten. 
Er zijn ingekomen stukken ontvangen van het Verenigingsbestuur COVS Nederland 

(VCN), die op de Algemene Ledenvergadering van de SZO op 27 maart 2017 zouden 

moeten worden behandeld. Echter, het VCN heeft het besluit genomen om de JAV  

niet eind mei of begin juni te houden, maar reeds op zaterdag 25 maart jl., waarbij de 

voorzitter en secretaris aanwezig waren. Eventuele besluitvorming in deze Algemene 
Vergadering heeft geen enkel invloed meer op de besluitvorming van de JAV van de 

COVS. De secretaris van de SZO heeft de secretaris van het VCN op het hart gedrukt, 

dat door deze koerswijziging van het VCN, de democratische besluitvorming van de 

COVS “geweld” wordt aangedaan. In COVS District Oost is nog wel een vergadering 

geweest met de 13 COVS-groepen, maar daarin heeft de SZO niet het standpunt van 

alle SZO-leden kunnen verkondigen, maar de mening en visie van het bestuur van de 
SZO. En ook al zullen de meeste SZO-leden zich kunnen vinden in de standpunten 

van het bestuur, toch is deze gang van zaken ongewenst. 

Er zijn verder geen ingekomen stukken ter behandeling in deze Algemene Ledenver- 

gadering ontvangen. 
 

Mededelingen 

De secretaris wil de leden van de SZO evenals vorig jaar weer wijzen op de aanwezig-

heid van de website van de COVS waar de SZO ook gebruik maakt van de mogelijk-

heid om artikelen te publiceren. Ga naar www.covs.nl - dan naar Groepen - dan naar 

de groep Zwolle. Daar worden regelmatig berichten en aankondigingen geplaatst. Bij 
de groep Zwolle moet je naar beneden scrollen. Daar staan ook de notulen van alle 

bestuursvergaderingen, nadat deze zijn goedgekeurd en vastgesteld zijn. 

De secretaris wil de leden van de SZO verzoeken om in het kader van Lief en Leed de 

eventuele gevallen van ziekte en ernstige blessures door te geven aan één van de be-

stuursleden, zodat het bestuur daar zo mogelijk aandacht aan kan besteden. De SZO 

heeft momenteel 147 leden en is daarmee nà de COVS-groep Groningen (202) en Den 
Haag (155) de twee na grootste COVS-groep van COVS Nederland. De SZO kent 6 ere-

leden, waaronder de erevoorzitter en 5 leden van verdienste, 103 gewone leden, 13 

donateurs en 19 juniorleden A (14 t/m 18 jaar) en 2 juniorleden B (19 t/m 22 jaar).  

De voorzitter dankt de secretaris voor deze uitvoerige mededelingen en uiteenzetting 

over de website. 
De voorzitter zegt dat de koffie met cake alsmede 2 consumptiemunten voor rekening 

van de penningmeester van de SZO zijn. De traktatie is van de voorzitter omdat hij 

vandaag 25 jaar voorzitter is van deze mooie vereniging. Deze traktatie is voor zijn 

rekening. Verder zijn er geen mededelingen. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

4 Jaarverslag 2016 van de secretaris  

 
 

De voorzitter stelt het Jaarverslag 2016 van de secretaris aan de orde. Hij neemt ook 

het Jaarverslag 2016 paginagewijs door. Het is ook weer een uitvoerig document van 
de secretaris geworden. Hij vraagt de leden of er nog op- of aanmerkingen op dit jaar-

verslag zijn. Een fraai document voor het nageslacht van de SZO. Er zijn verder geen 

op- en aanmerkingen, zodat het Jaarverslag 2016 onder dankzegging aan de secreta-

ris Jan Lahuis onder applaus ongewijzigd wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

5 Jaarverslag 2016 van de penningmeester  

 
 

De voorzitter zegt dat er vanaf 19.00 uur bij de ingang van de zaal een document ter 
inzage heeft gelegen. De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Gerrit Kuiper, 

die een toelichting zal geven op het financieel Jaarverslag 2016. De secretaris brengt 

de financiële cijfers via de laptop en beamer op het scherm. De penningmeester loopt  
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het document met de aanwezigen door. Hij wil met het positieve beginnen, namelijk  

het positieve resultaat van het afgelopen jaar van € 443,95. Doordat er minder leden 
waren, zijn de inkomsten natuurlijk ook lager. De afdracht aan de landelijke COVS is 

dan natuurlijk ook lager. Het verwonderde de penningmeester dat de donaties meer 

waren dan het jaar daarvoor. Er is een aantal verenigingen die niet meer gedoneerd 

heeft, maar er zijn ook weer een paar bijgekomen. De advertenties zijn wel minder 

geworden. Bij het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi hebben we “verlies” gele-
den, maar dat komt doordat de penningmeester in 2016 reeds een voorschot heeft ge-

geven voor het toernooi van 2017. Vorig jaar is dat pas in het begin van het jaar 2016  

gebeurd, zodat het een vertekend beeld geeft. De rente wordt ook ieder jaar minder, 

zodat we daar ook geen wonderen mogen verwachten. Bij de eenmalige posten zitten 

ook giften, o.a. van lid van verdienste Meinte Schilstra. De inkomsten voor het NK 

Zaalvoetbal 2017 is afkomstig van sponsoren, die reeds in 2016 hebben betaald. Aan 
de uitgavenkant zijn de administratiekosten hoger uitgevallen. Ondanks de digitale 

“wereld” hadden de penningmeester en de secretaris tonercartridges nodig en waren 

we bijna door onze enveloppen heen. Dat kwam in 2016 bij elkaar en daar kunnen we 

als bestuur ook niets aan veranderen. De attenties zijn redelijk in de buurt van het 

begrote bedrag gebleven. De bankkosten zijn iets minder omdat we ons rekeningnum-
mer bij de ING hebben opgezegd en nu alleen bankkosten hebben van de Rabobank. 

De bestuurs- en representatiekosten vallen ook enigszins uit de toon, maar de pen-

ningmeester zegt, dat het eigenlijk te laag is begroot als je naar de voorgaande jaren 

kijkt. De jaarvergadering is weer een meevaller. We hadden de Algemene Ledenverga-

dering vorig jaar ook hier bij de v.v. KHC en dan ben je toch iets goedkoper uit dan bij 

Café Restaurant De Vrolijkheid waar je met zaalhuur e.d. zit. Bij de Kerstbingo staat 
slechts een bedrag van € 4,41. Dat komt omdat we de nota van de CSV ‘28 pas dit 

jaar in januari ontvingen. Dat bedrag zullen jullie op de afrekening over 2017 zien. 

Dit komt dan ook bij de begroting voor 2017 weer aan de orde. Het klaverjassen is 

ieder jaar bijna het zelfde, omdat daar een vast bedrag voor staat. Voor het clubblad 

zijn extra kosten gemaakt voor de aanschaf van postzegels. De gedrukte boekjes wor-

den nog steeds naar de adverteerders en de 10 SZO-leden zonder e-mailadres verzon-
den. Het clubblad kost thans ongeveer € 112,= per maand. Omdat we in Emmeloord 

en Kampen trainen schenken we ieder jaar een wedstrijdbal. Daar komen dan nog de 

vergoedingen voor de trainers overheen. De vergoedingen zijn door het bestuur vast 

gesteld. De kosten voor het veld- en zaalvoetbal is het inschrijfgeld voor het Jan 

Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. We hebben al een paar jaar niet meegedaan 
aan het IJssel- en Berkeltoernooi, dat wordt georganiseerd door de Scheidsrechters-

vereniging Zutphen e.o. De eenmalige kosten ad. € 11,18 komt voort uit de opheffing 

van de rekening bij ING. De penningmeester zegt dat als we de werkelijke inkomsten 

en uitgaven in het juiste kalenderjaar zouden boeken, we waarschijnlijk een heel 

klein negatief saldo zouden hebben gehad. Dat komt in de begroting voor 2017 ook 

aan de orde. De voorzitter vraagt wie er nog op- een aanmerkingen heeft. De heer 
Wissink vraagt waarom de scheidsrechtervlaggen er nog steeds opstaan. De heer 

Kuiper geeft aan dat we bij een jubileum of kampioenschap van een voetbalvereniging 

nog steeds een set met vlaggen afgeven. Ze zijn er nog steeds, maar we hebben er in 

2016 niets op geboekt. Er zijn verder geen vragen, zodat het financieel jaarverslag 

onder dankzegging aan de penningmeester Gerrit Kuiper wordt goedgekeurd en vast-
gesteld. 
 

6 Verslag kascommissie  

 
 

De kascommissie bestond uit de heren Henk Maat en Jan Jongman. De reserve was 

Jan Bosscher. De voorzitter vraagt wie het woord zal voeren. Henk Maat zegt, dat de 

penningmeester de zaken goed op orde had. De kascommissie wil de Algemene Verga-

dring adviseren om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De voor-
zitter bedankt Henk Maat voor het uitgebracht verslag. Er volgt applaus, zodat deze 

decharge ook is verleend. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

7 Verkiezing kascommissie  

 
 

De heer H. Maat treedt volgens het Huishoudelijk Reglement reglementair af. Het 

bestuur stelt voor om Jan Jongman voor een jaar te herbenoemen en de heer Jan 

Bosscher in de kascommissie te benoemen. De voorzitter vraagt in de vergadering wie 

zich geroepen voelt om als reserve op te treden. De heer Jan Willem Westendorp uit 
IJsselmuiden biedt zich spontaan aan, zodat dit punt ook kan worden afgesloten. 
 

 

8 Vaststelling contributie 2018  

 De voorzitter zegt dat de contributie over de jaren 2016 en 2017 niet zou worden ver-   
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hoogd. De contributie blijft derhalve gehandhaafd op € 45,= per seizoen voor gewone 

leden en € 32,50 voor donateurs. Voor aspirant B-leden bedraagt de contributie per 
jaar € 20,=. Voor aspirant A-leden bedraagt de contributie € 1,= per jaar. Voor deze 

laatste categorie neemt het bestuur van de SZO de contributie en afdracht aan COVS 

Nederland voor haar rekening. De voorzitter zegt dat hij namens het bestuur voor het 

jaar 2018 het volgende aan de vergadering wil voorleggen. In 2024 viert de SZO het 

100-jarig bestaan. Dat kunnen we niet zo maar voorbij laten gaan. Om een buffer te 
creëren op de begroting is in het bestuur het idee geopperd om vanaf 2018 een aantal 

jaren te gaan sparen. Wij hebben daarbij gekeken naar een zustervereniging, die het 

zelfde bij de hand heeft. De voorzitter wil de vergadering twee mogelijkheden voorleg-

gen: 

1. De contributie wordt in 2018 verhoogd met € 5,= tot € 50,= per jaar tot 2024. 

    Daarna vervalt die € 5,= en wordt de contributie weer € 45,=; de ereleden en leden 
    van verdienste, die vrijgesteld zijn van contributie, worden eveneens verzocht om 

    een bedrag van € 5,= per jaar bij te dragen. 

    Het gespaarde bedrag wordt in een speciaal fonds gestort t.b.v. het 100-jarig jubi- 

    leum; 

2. De contributie wordt met ingang van 2018 verhoogd met € 5,= tot € 50,= en wordt 
    het gespaarde geld eveneens in een jubileumfonds gestort; na 2024 blijft de contri- 

    butie gewoon op € 50,= staan; 
 

De voorzitter vraagt wat de SZO-leden vinden van deze twee opties. Of zijn er nog 

andere ideeën. Het bestuur wil voor het 100-jarig bestaan een behoorlijke buffer cre-

ëren om een goed jubileum te kunnen vieren. Daarvoor wil het bestuur dus een zgn. 

spaarpotje maken. De erevoorzitter Jan Wissink vraagt wat het bestuur denkt over 

het zoeken van sponsoren. Iedereen in zijn eigen omgeving in zijn eigen kringetje. De 
voorzitter geeft aan dat daarover nog niet is gesproken, maar dat zal uiteraard nog 

wel gebeuren. Het duurt immers nog 7 jaar. De voorzitter zegt dat er t.z.t. ook een 

jubileumcommissie zal worden benoemd. De voorzitter zegt weinig bezwaren te zien 

voor een verhoging van de contributie in 2018 met € 5,=. Ivor Knol vraagt waarom de 

contributie in 2024 weer terug gedraaid moet worden naar € 45,=. Hij vindt dat niet 
zo verstandig. De kosten worden hoger en de uitgaven worden meer. Waarom blijft de 

contributie ook na 2024 niet gewoon € 50,=. Er komen hiertegen vanuit de vergade-

ring geen bezwaren zodat we dat nu vaststellen. Het bestuur zal dit verder uitwerken. 

De voorzitter dankt de vergadering voor het in hun gestelde vertrouwen. 
 

 

9 Vaststelling begroting 2017  

 
 

De voorzitter vraagt aan de penningmeester om hier eveneens aan de hand van het 

scherm een toelichting te geven. De penningmeester zegt dat er niet veel over valt te 

zeggen. Hij heeft rekening gehouden met het feit dat er minder binnen komt bij de 

contributies en donaties. Hier zit de € 5,= waarover zo juist is gesproken nog niet in. 

Dat gaat in per 1 januari 2018. Bij het afgelaste Jan Willem van Essen zaalvoetbal-

toernooi hebben we een kostenpost van ongeveer € 150,= omdat artikelen niet terug 
konden naar de Jumbo of niet meer konden worden verkocht. We hopen door een 

verloting toch weer aan inkomsten te komen. De zaalhuur voor ’t Huiken in Elburg 

hoefden we niet te betalen. Daar zijn ze behoorlijk schappelijk mee geweest. We heb-

ben wel het inschrijfgeld aan de COVS-groepen, die zouden meedoen, terug gestort.   

De penningmeester zegt bij het NK Zaalvoetbal vergeten te hebben, dat we ook gasten 

en genodigden hadden, die koffie en consumpties zouden nuttigen. Hij zegt met enige 
zelfspot “Wat heb je aan zo’n penningmeester? Schop die vent toch weg!” En dat doet 

de penningmeester dan ook. Hij treedt vandaag af. Het grote verschil van de Kerst-

bingo komt doordat de rekening van de CSV ’28 werd ontvangen in 2017 en er dus 

een dubbele boeking staat. Dick Lamers zegt dat er voor 2016 € 64,= stond voor de 

clubavonden. Dat wordt nu bijna verdubbeld naar € 150,= maar hij vindt dit wel een 
heel minimaal bedrag. Als het echte clubavonden zou zijn, dan geeft de penningmees-

ter hem gelijk, maar het betreffen de thema- en spelregelavonden van de SZO, die om 

de beurt in Emmeloord en Kampen worden gehouden nà de trainingsavonden. Soms 

worden er externe mensen uitgenodigd, die een praatje houden. Daarvoor is er dan 

een kleine attentie en een reiskostenvergoeding. Dit zou ook bij de trainingsgroepen 

kunnen worden geboekt. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen, zodat de begroting 
voor 2017 wordt goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter dankt de penningmeester 

voor zijn toelichting. 
 

 

10 Bestuursbeleid  

 
 

De voorzitter dankt alle SZO-leden, die zich in het afgelopen jaar op enigerlei wijze  
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hebben ingezet voor de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO). Hij denkt daarbij 

in eerste instantie aan zijn medebestuursleden die weer vele uren hebben vrijgemaakt 
om de SZO draaiende te houden. We hebben weer een geweldig team gekregen. In het 

bijzonder noemt hij de bestuursleden Eddy de Gier en Hans van Bruggen, die hun 

taken prima hebben opgepakt en ook voor nieuw elan in het bestuur hebben gezorgd. 

Eén van de uitvloeisels is dat de voorzitter een voorstel aan de Algemene Ledenverga-

dering wil voorleggen. Op de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2010 werd de 
leden medegedeeld dat de Technische Commissie niet was opgeheven, maar “slapend”  

zou worden gehouden en de diverse activiteiten van de SZO door de bestuursleden 

zou worden opgepakt. Dat heeft tot aan de dag van vandaag goed gewerkt, maar het 

bestuur is flink verjongd en met het reeds genoemde nieuwe elan, wil het bestuur dat 

evenals de landelijke COVS ook nieuwe ideeën voor werving en behoud heeft aange-

kondigd, weer gaan uitgroeien naar de statuur – zoals de nieuwe voorzitter Eddy de 
Gier heeft verkondigd – dat de SZO bezat in de jaren ’80 en ’90. Een vereniging met 

een aanwas  van nieuwe leden, maar ook dat het bestuur steeds meer wil gaan orga-

niseren voor de leden. Daarbij willen we ook nadrukkelijk jongere leden van de SZO 

binden aan de vereniging. Daarom is er in de bestuursvergaderingen van 2 november 

2016, 11 januari 2017 en 22 februari 2017 gebrainstormd over hoe het nieuwe elan 
binnen de vereniging door het benoemen van nieuwe jongere bestuursleden, kan wor-

den omgezet naar daden binnen de SZO. De nieuwe portefeuillehouder (Commissaris) 

Hans van Bruggen, die vorig jaar in het bestuur werd benoemd, heeft daartoe enkele 

SZO-leden benaderd of zij bereid waren om zitting te nemen in een nieuw te benoemen 

Technische Commissie. Er hebben zich tot nu toe drie SZO-leden bereid verklaard om 

zitting te nemen in deze Technische Commissie (TC). Dat heeft uiteraard ook financië-
le consequenties, want er moet zo nu en dan worden vergaderd, waarbij kosten wor- 

den gemaakt. De SZO is echter een financieel gezonde vereniging, zodat dit mogelijk 

moet zijn. De voorzitter wil namens het bestuur de Algemene Ledenvergadering van 

de SZO voorstellen om de heren Ivor Knol uit Kampen, Arjen van ’t Slot en William 

Smit uit Nunspeet op grond van artikel 20, lid 4 van de Statuten en artikel 23, lid 2, 

sub c, en lid 4, van het Huishoudelijk Reglement van de SZO voor respectievelijk één 
(1), twee (2) en drie (3) jaar te benoemen in de Technische Commissie van de SZO. Op 

deze wijze zijn de leden in de jaren hierna niet tegelijk periodiek aftredend. De voor-

zitter vraagt de Algemene Ledenvergadering om bij hand opsteken aan te geven wie er 

tegen dit voorstel is. De erevoorzitter Jan Wissink vraagt wie deze leden zijn. De voor-

zitter vraagt de SZO-leden, die vanavond ook alle drie aanwezig zijn, om even te gaan 
staan. Deze leden zullen met de portefeuillehouder Hans van Bruggen trachten om de 

clubavonden meer “schwung” te geven. We willen de TC nog graag uitbreiden met een 

SZO-lid uit de omgeving Emmeloord. Er zullen nog gesprekken worden gevoerd met 

enkele personen. Daar wordt dus nog aan gewerkt. De voorzitter feliciteert de “nieuw-

bakken” commissieleden en wenst hen samen met Hans van Bruggen veel succes. 

Het bestuur heeft daar alle vertrouwen in en wachten de nieuwe ideeën met belang-
stelling af. De Redactie van het clubblad in de persoon van secretaris Jan Lahuis, 

heeft prima werk verricht en hij zorgde er voor dat ons clubblad 5x per jaar verscheen 

en een visitekaartje was voor de SZO. Het bestuur werd vorig jaar geconfronteerd met 

een faillissement van Drukkerij Meijerink uit Dalfsen, waardoor op korte termijn een 

oplossing moest worden gezocht om het clubblad toch weer op tijd te kunnen uitge-
ven. Met pijn en moeite is dat gelukt. Ook de programmaboekjes voor het Jan Willem 

van Essen zaalvoetbaltoernooi en het NK Zaalvoetbal in Emmeloord stonden op de 

planning. Op het laatste moment is dat voor elkaar gekomen bij Jouw Printshop in 

Ommen. Ondanks dat wij hadden gezegd, dat de omslag in kleur zou moeten, werd 

alles afgedrukt in zwart-wit. Dat vonden we allemaal niet zo leuk. Geen visitekaartje 

voor de SZO, maar het is niet anders. Dat heeft de secretaris Jan Lahuis ook aan het 
denken gezet en is hij met het voorstel gekomen om het in “eigen beheer” te doen. De 

secretaris kan nu ook zelf een bladerbare pdf-versie maken, zodat daar geen externe 

partij meer voor nodig is. Volgens de offerte van Drukkerij Meijerink kost een club-

blad nu per keer een bedrag ad. € 112,12 (inclusief BTW). Dan bespaart de SZO op 

jaarbasis ca. € 560,60. De secretaris zal op jaarbasis dan alleen nog de kosten voor 
papier en tonercartridges in rekening brengen. De SZO zal dan geen clubblad meer 

laten drukken bij Jouw Printshop in Ommen. Het gaat ook om slechts 10 exemplaren 

voor de SZO-leden, die geen e-mailadres bezitten. Daarnaast gaan er clubbladen naar 

de adverteerders maar deze krijgen het blad ook digitaal, zodat hiermee ook gestopt 

zou kunnen worden. De drukker had reeds aangegeven geen papieren versie meer te 

hoeven ontvangen. Fred Mulder merkt op dat de secretaris ook ooit gaat stoppen en 
dan moet je wel weer iets anders. Hij acht het niet zo’n goed idee om bij de printshop 
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weg te gaan. Eddy de Gier zegt dat het clubblad digitaal wordt uitgegeven en het dan 

niet meer uitmaakt van welke computer het afkomstig is. De voorzitter zegt dat er ook 
in andere plaatsen wel dergelijke printshops zijn. De voorzitter zegt bovendien dat hij 

niet verwacht dat de huidige secretaris binnen 3 of 6 jaar stopt. Hij gaat wel door tot 

het 100-jarig jubileum. Het nieuwe bestuur zal hierover in de eerste bestuursvergade-

ring van woensdag 5 april a.s. een besluit moeten nemen. De voorzitter zegt dat het 

bestuur ook altijd blij is met de adverteerders in ons clubblad. Er zijn thans nog acht 
adverteerders. Als we er geen zaken meer mee doen dan zal de Printshop in Ommen 

ook gaan afvallen. Dan zijn er nog 7 adverteerders over. Er zijn vele adverteerders, die 

de SZO ook reeds jaren lang steunen en die zullen we trachten te behouden. Het is 

natuurlijk altijd goed om weer nieuwe adverteerders te strikken voor het clubblad. 

De SZO heeft zijn kaartavonden onder leiding van Marinus Blankvoort. De voorzitter 

heeft een gesprek gehad met Marinus Blankvoort en hij heeft toegezegd, dat hij nog 
een jaar doorgaat. Hij doet dit reeds vanaf maart 1999, dus reeds 18 jaar. Het kaar-

ten doen we in het clubhuis van de Handbalvereniging Zwolle op sportpark “Het Hoge 

Laar” in Zwolle. Ook het komende seizoen 2017-2018 kunnen we daar weer terecht. 

De andere activiteiten die we hebben, de Kerstbingo en het Jan Willem van Essen 

zaalvoetbaltoernooi te Elburg, zijn al vele jaren onze vaste activiteiten. Dat zullen we 
de komende jaren ook wel blijven doen. Wat wel nieuw is, dat we het JWvE zaalvoet-

baltoernooi niet meer in ’t Huiken in Elburg zullen organiseren. Na besprekingen met 

de v.v. KHC, met name de voorzitter Tjibbe van Dijk, is overeen gekomen, dat we de 

Kerstbingo in december 2017 in het clubhuis van de v.v. KHC houden en het Jan  

Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi in de maand januari 2018 afwerken in de KHC-

hal. De catering tijdens het JWvE zaalvoetbaltoernooi zal geheel worden verzorgd door 
de v.v. KHC. Dat betekent dat de “smeerploeg” van wijlen Piet de Vos en dat waren (in 

alfabetische volgorde) Feikje, Lyndsey, Netty, Sonja, Trudy, Willy en Wilma, niet meer 

in actie behoeven te komen. Een nieuw bestuur, nieuw elan, nieuwe ideeën. We moet 

kijken hoe het hier bevalt. De voorzitter hoopt dan ook dat dit van beide kanten een 

goede keuze is geweest. 

We hebben nog twee trainingsgroepen in Emmeloord en Kampen. De training wordt 
in Emmeloord verzorgd door Tiemen de Boer en Jan Jongman. In Kampen door Siem 

de Jager, Wim Weuring en Eddy de Gier. De opkomst in Kampen is geweldig maar de 

opkomst in Emmeloord is ook goed. Eén keer in de maand wordt er beurtelings nà de 

trainingen in Emmeloord en Kampen een thema-avond aan de training gekoppeld, die 

worden verzorgd door Eddy de Gier en Jan Lahuis. De voorzitter roept de trainers nu 
naar voren. Voor hen is er een kleine attentie. De voorzitter vraagt Jan Jongman om 

ook de attentie voor Tiemen de Boer mee te nemen. De voorzitter dankt de trainers 

voor hun inzet om toch elke week weer beschikbaar te zijn voor onze leden. 

De voorzitter geeft vervolgens aan dat we ook connecties hebben met de voetbalvere-

nigingen in ons rayon. Er zijn veel verenigingen, die ons steunen met een donatie, 

waarvoor wij weer allerlei activiteiten kunnen ontplooien richting die verenigingen in 
de vorm van het organiseren van spelregelinstructie-avonden. In de afgelopen tijd 

hebben Jan Lahuis en Hans van der Veen diverse voetbalclubs bezocht en werden er 

prima spelregelavonden verzorgd. 

De voorzitter vraagt, wie er nog iets te vragen heeft over het gevoerde bestuursbeleid. 

Er zijn geen vragen, zodat de voorzitter dit punt afsluit. 
 

11 Bestuursverkiezing  

 
 

Volgens het rooster van aftreden overeenkomstig artikel 13, lid 3, van het Huishoude-

lijk Reglement is de secretaris, de heer J. (Jan) Lahuis, periodiek aftredend. De heer 

Lahuis heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 11 januari jl. laten weten, 

dat hij zich voor een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar stelt. Voorts hebben 

zowel de voorzitter, de heer J. (Hans) van der Veen, als de penningmeester, de heer 
G.J. (Gerrit) Kuiper, in de bestuursvergadering van 2 november 2016, te kennen ge-

geven, tussentijds te willen aftreden. Door de benoeming van de heer E.J.H. (Eddy) de 

Gier, tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2015, werd de beoogde 

opvolger van de voorzitter reeds benoemd. Het bestuur van de SZO draagt thans de 

Algemene Vergadering de heer De Gier voor als de nieuwe voorzitter van de SZO. Het 

bestuur heeft voor de opvolging van de heer De Gier als Commissaris II ook reeds een 
opvolger gevonden. De heer L.C.M. (René) van der Elst, wonende te Dronten, heeft 

zich spontaan aangemeld als bestuurslid. Voordat hij zich aanbood als bestuurslid, 

deed hij het bestuur van de SZO de suggestie om zijn dochter S. (Sanne) van der Elst 

voor te dragen als de nieuwe penningmeester van de SZO. Alhoewel zij toen nog geen 

lid was van de SZO, heeft het bestuur een kennismakingsgesprek met zowel de vader 
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als de dochter Van der Elst gevoerd. Het bestuur van de SZO draagt thans de Alge-

mene Vergadering voor om de heer Van der Elst te benoemen als de nieuwe Commis-
saris II (portefeuillehouder) in het bestuur van de SZO. Sanne van der Elst heeft zich 

op 22 februari jl. als lid van de SZO aangemeld, zodat het bestuur geen belemmerin-

gen ziet om haar voor te dragen als de nieuwe penningmeester van de SZO. Er zijn 

geen tegenkandidaten ingediend, zodat zij bij acclamatie zijn benoemd. De voorzitter 

nodigt de beide nieuwe bestuursleden achter de bestuurstafel plaats te nemen. Eddy 
de Gier zegt dat hij gevraagd is of het statutair mogelijk is dat er twee bestuursleden 

uit één familie in het bestuur zitting nemen. We hebben dit onderzocht en dat is geen 

probleem. In de portefeuille van Commissaris II staat ook tweede penningmeester, 

maar die taak gaat nu binnen het bestuur naar iemand anders.  

De voorzitter wil nog even stil staan bij het afscheid van onze penningmeester Gerrit 

Kuiper. Gerrit Kuiper werd op 28 april 2007 lid van de Scheidsrechtersvereniging 
Zwolle e.o. (SZO). Hij werd op de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2010 als 

penningmeester benoemd in het bestuur van de SZO. Dat deed de heer Kuiper tot op 

de dag van vandaag precies 7 jaar. De functie van penningmeester van een vereniging 

houdt in, dat hij vele zaken op financieel gebied moet bijhouden. De penningmeester 

is – weliswaar gezamenlijk met de overige bestuursleden – de eerst verantwoordelijke 
voor de financiële huishouding van de vereniging. De penningmeester vormt samen 

met de voorzitter en secretaris het Dagelijks Bestuur van de SZO. Niet bij alle vereni-

gingen is alles eender geregeld. Bij de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. verzorgt 

de penningmeester echter ook de ledenadministratie, waardoor er een kortere lijn is 

ontstaan met de ledenadministratie van COVS Nederland. De penningmeester voert 

de gehele financiële administratie van de SZO en maakt één maal per jaar van het 
voorgaande boekjaar een financieel verslag en stelt de begroting op voor het daarop 

volgende jaar. Hij legt vervolgens samen met het bestuur op de Algemene Ledenver-

gadering daarover verantwoording af. Hij geeft de op de Algemene Ledenvergadering 

benoemde kascommissie en ieder bestuurslid de gelegenheid om jaarlijks de boeken 

van de vereniging in te zien. Hij draagt zorg voor de archivering van de financiële 

stukken en de daarbij behorende correspondentie. Hij voert de correspondentie met 
betrekking tot contributie- en donatiezaken, evenals de financiële afwerking van de 

advertenties van het clubblad. De penningmeester van de SZO beschikt over een 

apart financieel boekhoudprogramma “PC Leden”, dat ooit ter beschikking gesteld 

werd door de landelijke organisatie. Enkele jaren geleden is daarvoor een upgrade 

aangeschaft. In dit programma kunnen diverse (kruis)posten worden gecodeerd en is 
gekoppeld aan de ledenadministratie van zowel de SZO als de landelijke COVS. Het 

bestuur van de SZO, maar ook de leden van de SZO, is de familie Kuiper zeer erken-

telijk voor de hier voor genoemde inzet. Het is belangrijk dat er bij vrijwilligerswerk 

steun is van het thuisfront. Je bent nog wel eens een dag of een avond “op pad” voor 

de SZO. Te denken valt aan bestuursvergaderingen, de Algemene Ledenvergadering, 

maar ook op het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi en de Kerstbingo wordt je 
aanwezigheid verwacht. Gerrit Kuiper werd vorig jaar voor een periode van 3 jaar her-

kozen tot penningmeester van de SZO en zou pas in 2019 periodiek aftredend zijn ge-

weest. Gerrit heeft echter in de bestuursvergadering van 2 november 2016 te kennen 

gegeven, dat hij graag tussentijds wenst af te treden. Hij verzocht het bestuur om 

naar een vervanger te zoeken. Mocht deze vooralsnog niet worden gevonden, dan zou 
hij de functie in elk geval blijven vervullen tot dat een nieuwe penningmeester was 

gevonden. We kunnen de Algemene Vergadering echter mede delen, dat we vrij snel 

een vervanger en opvolger hebben gevonden, zodat Gerrit vandaag op 27 maart 2017 

zijn functie “met een gerust hart” kan neerleggen. Hij zal de komende tijd nog wel een 

paar keer “op de achtergrond” in overleg treden met zijn opvolgster om de werkwijze 

van het computerprogramma uit te leggen en de overdracht van de diverse financiële 
zaken te regelen. Een bestuurslid, die deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur, laat 

je niet met lege handen vertrekken. Het bestuur heeft gekeken naar de staat van 

dienst van de diverse Ereleden en Leden van Verdienste van de SZO. Daarbij kom je 

soms voor een dilemma te staan, want niet alle werkzaamheden zijn vergelijkbaar en 

de één blijft langer in het bestuur of een commissie dan een ander. Enkele werkzaam-
heden vergen een wekelijkse aanwezigheid maar tellen minder zwaar. Sommige werk-

zaamheden, met name die van een penningmeester, vergen zorgvuldigheid en ook een 

precisie. Alles overwegend komt het bestuur van de SZO met het volgende voorstel. 

Overeenkomstig het bestuursbesluit van 22 februari 2017 en het bepaalde in artikel 

4, lid 5, van de Statuten van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. en gelet op de 

voornoemde motivering, stelt de voorzitter namens het bestuur van de SZO de Alge-
mene Vergadering van de SZO voor om de heer G.J. (Gerrit) Kuiper voor de zorgvul-
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dige en nauwgezette inzet t.b.v. het uitvoeren van de financiële administratie van de 

SZO te benoemen tot Lid van Verdienste van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
Indien de leden van de SZO – op de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 

bijeen – zich hierin kunnen vinden, dan verzoek ik hen om bij hand opsteken aan te 

geven of zij zich kunnen vinden in deze voordracht en dit vervolgens te bekrachtigen 

met een hartelijk applaus. Hij verzoekt Gerrit en Willy Kuiper naar voren te komen 

waarna hem de bijbehorende versierselen worden opgespeld en de oorkonde wordt 
uitgereikt. Voor mevrouw Kuiper is er een boeket bloemen. Er worden foto’s gemaakt 

door Henk Friederichs, lid van de SZO. Het afgetreden bestuurslid zegt het volgende: 

“Ik heb in de bestuursvergadering van 22 februari jl. gezegd, dat ik wars ben van de 

plichtplegingen en lintjes. Ik ben van mening dat als je lid bent van een vereniging, 

dat je daar  af en toe iets voor moet doen. Ik vind dat dit er gewoon bij hoort en daar 

niet met een speld voor gewaardeerd hoeft te worden. Ik vind het wel fijn dat ik een 
speld heb gekregen, maar het had wat mij betreft niet gehoeven. Maar laat ik er dui-

delijk in zijn, dat ik er wel blij mee ben. Hij wil zijn vrouw Willy bedanken, want af en 

toe zonderde hij zich weer af in een apart kamertje om de administratie te doen. Hij  

bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen in al die 7 jaren. Hij dankt ook 

het bestuur voor de prettige samenwerking. De reden dat hij stopt is het feit dat hij 
van mening is, dat de jeugd het stokje een keer moet overnemen.” De voorzitter geeft 

het woord aan de secretaris Jan Lahuis. 

Overeenkomstig het bestuursbesluit van 2 november 2016, doe ik de leden van de 

Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. hierbij als secretaris van de SZO een voordracht 

toekomen tot het benoemen van de heer J. van der Veen, wonende Kloosterhof 40, 

7721 XT Dalfsen, als Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. Over dit 
voorstel is door het bestuur van de SZO in haar bestuursvergadering van 2 november 

2016 reeds een besluit genomen, doch op de Algemene Ledenvergadering van maan-

dag 27 maart 2017 zal er op voordracht van het bestuur door de leden van de SZO in 

de Algemene Vergadering bijeen een definitief besluit moeten worden genomen. De 

heer J. (Hans) van der Veen uit Dalfsen, heeft zich gedurende 34 jaar ingezet voor de 

Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. Hans van der Veen werd op 1 april 1983 lid van 
de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), aangesloten bij de landelijke organi-

satie van de COVS. Eind 1983 werd Hans van der Veen benaderd door de toenmalige 

voorzitter van de SZO, de heer J.S.D. (Jan) Wissink, met de vraag of hij eventueel 

belangstelling en ambitie(s) had om een bestuursfunctie in het bestuur van de SZO te 

gaan vervullen. Herman Snijder en Jan van Tongeren hadden in de bestuursvergade-
ring van 6 oktober 1983 te kennen gegeven op de Algemene Ledenvergadering van 

maart 1984 te willen aftreden. In de bestuursvergadering van 10 november 1983 wer-

den de namen van J. van der Veen, J. Pot en K. Muis genoemd. In de notulen van 

deze vergadering wordt vermeld, dat de voorzitter Jan Wissink de betrokkenen mon-

deling op de cursusavond van 24 november 1983 of telefonisch zou benaderen. In de 

bestuursvergadering van 8 december 1983 wordt medegedeeld, dat er contact is ge-
weest en dat de heren Muis en Van der Veen zich hierover nader wilden beraden en 

hun besluit later kenbaar zouden maken. In de bestuursvergadering van 5 januari 

1984 werd medegedeeld dat beide SZO-leden positief hebben gereageerd. Er wordt 

besloten om de heer J. van der Veen uit te nodigen voor de volgende bestuursverga-

dering van 9 februari 1984 op het Bondsbureau van de KNVB Afdeling Zwolle, Spui 
325 te Zwolle. De heer Van der Veen werd bijzonder welkom geheten en zou naar ver-

wachting op de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 1984 worden benoemd in 

de functie van Commissaris II, de functie die tot dat moment door de heer J.J.G.M. 

(Jan) van Tongeren uit Heino werd bekleed. Hans van der Veen woonde vanaf die tijd 

tot de benoeming op de Algemene Vergadering van 15 maart 1984 alle bestuursver-

gaderingen bij. Er deed zich echter een merkwaardige situatie voor. In de notulen van 
de Algemene Vergadering van 15 maart 1984 valt het volgende te lezen. Ik citeer: 

“Punt 3. Ingekomen stukken. Bij aandachtspunt 2: “Het erelid G. Koorn en de leden 

A. Koster, R. Bangert, B. de Weerd, H. van der Veen en M. Beumer waren met kennis-

geving afwezig.” Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 1984 

staat een geschreven aantekening van de voorzitter Jan Wissink, “J. van der Veen – 
ziek”. Zijn officiële benoeming als bestuurslid van de SZO op de Algemene Ledenver-

gadering van 15 maart 1984 heeft Hans van der Veen dus niet eens meegemaakt.  

Vanaf de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 1984 tot de Algemene Ledenver-

gadering van 23 maart 1992 vervulde Hans van der Veen de functie van Commissaris 

II (portefeuillehouder) en was in die hoedanigheid ook de tweede penningmeester van 

de SZO. In de functie van Commissaris II, was hij verantwoordelijk voor de coördina-
tie, administratie, ondersteuning en begeleiding met betrekking tot de molestatie(s) 
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van scheidsrechters. Een andere taak was de ondersteuning van de Ontspannings-

commissie bij de organisatie van cursusavonden, spelregelwedstrijden, de kaartcom-
petitie en de Kerstbingo. Alle taken uiteraard in combinatie en samenwerking met de 

andere bestuursleden. Op de Algemene Ledenvergadering van 3 maart 1986 werd 

Hans van der Veen ook benoemd als vicevoorzitter van de SZO. Deze functie vervulde 

Hans tot de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 1992 toen hij in de functie van 

voorzitter van de SZO werd benoemd, als opvolger van de heer K. (Klaas) Muis, die de 
functie van voorzitter van COVS District Oost niet langer kon combineren met het 

voorzitterschap van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 

Een secretaris wordt vaak het “spilpunt” van een vereniging genoemd. Een voorzitter 

is echter “de preses”, het boegbeeld van de vereniging en tevens de spreekbuis van de 

vereniging. Hij is ook de woordvoerder naar de pers. Hij ontvangt samen met mede-

bestuursleden de gasten bij alle activiteiten van de SZO, zoals het Jan Willem van 
Essen zaalvoetbaltoernooi, de clubavonden en de Algemene Ledenvergaderingen. Hij 

geeft leiding aan de bestuursvergaderingen en de Algemene- en Buitengewone leden-

vergaderingen. Hij bezoekt in overleg en afstemming met de andere bestuursleden de 

ledenvergaderingen en recepties van onze zusterverenigingen van COVS District Oost. 

Hij heeft zitting in het dagelijks bestuur. Hij draagt zorg voor de naleving van de Sta-
tuten en Reglementen en voor het uitvoeren van alle besluiten, die door het bestuur 

en de Algemene Vergadering zijn genomen. Bij stemming in het bestuur is zijn stem 

doorslaggevend. Hij draagt zorg voor een bijdrage (voorwoord) en eventuele andere 

artikelen aan het clubblad “Scheidsrechterskontakt” van de SZO. De voorzitter heeft 

in zijn takenpakket ook de portefeuille “Werving & Behoud”. Een hele waslijst met 

taken en bevoegdheden van het voorzitterschap. 
Hans van der Veen is bij zijn aftreden op deze Algemene Ledenvergadering van 2017 

met zijn 25 jaar de langstzittende voorzitter van de SZO. Hans van der Veen kan als 

de elfde voorzitter van de SZO, in het rijtje van Jan Willem Maas (1924-1938), Dirk 

Smit (1938-1945), Johan Drost (1945-1946), Jan Volkers (1946-1947), Maarten 

Wilhelm (1947-1952), Jan Willem van Essen (1952-1968), Jan Godding (1968-1974), 

Hans Boender (1974-1980), Jan Wissink (1980-1986) en Klaas Muis (1986-1992), 
worden bijgeschreven. 

Het bestuur van de SZO, maar ook de leden van de SZO, is de familie J. van der Veen 

zeer erkentelijk voor de hiervoor genoemde inzet. Bij dergelijk vrijwilligerswerk is de 

steun van het thuisfront onontbeerlijk. Voor zijn vrouw Sonja hebben wij dan ook 

voor een mooi boeket bloemen gezorgd. Voor zijn inzet jegens de COVS in het alge-
meen en de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. in het bijzonder werd aan Hans van 

der Veen op de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 1998 de Zilveren Scheids-

rechter van de COVS uitgereikt. Op 18 september 2006 werd door de KNVB aan hem 

de Waarderingsspeld in Goud en oorkonde uitgereikt. Op de Algemene Ledenvergade-

ring van 17 maart 2008 werd aan Hans van der Veen de 25-jarig lidmaatschapsspeld 

van de COVS uitgereikt. Op de Algemene Vergadering van 16 maart 2009 werd aan 
Hans van der Veen wegens het 25-jarig bestuurslidmaatschap de Gouden Scheids-

rechter van de COVS uitgereikt.  

Vandaag 27 maart 2017 treedt Hans van der Veen af na een bestuurslidmaatschap 

van 33 jaar, waarvan 25 jaar als voorzitter van de SZO. Het bestuur van de SZO 

denkt een goede opvolger voor hem te hebben gevonden in de persoon van de heer 
E.J.H. (Eddy) de Gier uit Biddinghuizen. Voor zijn benoeming in 2015 was Eddy al 

gevraagd en voorbestemd als de opvolger van de (eventueel) aftredende voorzitter. 

Overeenkomstig het bestuursbesluit van 2 november 2016 en het bepaalde in artikel 

4, lid 4, van de Statuten van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. en gelet op de 

voornoemde motivering, stelt de secretaris namens het bestuur van de SZO de Alge-

mene Vergadering van de SZO voor om de heer J. (Hans) van der Veen, voor zijn vele 
verdiensten voor de arbitrage en de bijzondere en langdurige inzet voor de SZO te be-

noemen als Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 

Indien de leden van de SZO – op de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 

bijeen – zich hierin niet kunnen vinden, dan verzoek ik hen om met het opsteken van 

de hand dit kenbaar te maken en in het andere geval dit te bekrachtigen met een har-
telijk applaus. Er volgt een daverend applaus zodat het voorstel bij absolute meerder-

heid van stemmen  is aangenomen. Hans van der Veen wordt vervolgens de bijbe-

horende versierselen, de gouden speld met een diamantje en de oorkonde uitgereikt 

en wordt zijn vrouw Sonja een boeket bloemen overhandigd. 

De zojuist afgetreden voorzitter zal de vergadering tot de officiële sluiting afmaken. 

Hij bedankt iedereen voor deze mooie onderscheiding. 33 jaar bestuurslidmaatschap 
waarvan de laatste 25 jaar als voorzitter. Toen hij op de Scheidsrechtercursus zat op 
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het bondsbureau in Zwolle en hij benaderd werd door Jan van Tongeren had hij ook 

nooit gedacht dat hij tot 2017 aan zou blijven. Ze hebben al die jaren fantastische tij-
den gehad in het bestuur van deze geweldige vereniging. Je weet dat je er veel vrien-

den bijkrijgt. Hij fluit ook nog steeds met plezier. Wat wil je dan nog meer. Hij draagt 

de vereniging met een gerust hart over aan Eddy de Gier en zijn nieuwe bestuur met 

Sanne, de nieuwe penningmeester, René als Commissaris en Hans van Bruggen als 

portefeuillehouder technische zaken met de nieuwe Technische Commissie. De secre-
taris Jan Lahuis is nu de oudste in het bestuur en hij wenst dit nieuwe bestuur erg 

veel succes en heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. De SZO moet weer aan-

was krijgen van nieuwe leden. Afgelopen zaterdag op de JAV van COVS Nederland 

werd er ook nog weer eens kenbaar gemaakt, dat er meer aandacht moet komen voor 

de werving van nieuwe leden. De voorzitter kijkt met veel plezier terug naar al deze 

jaren bij deze mooie vereniging. Het zal – morgen – eerst best even wennen zijn, maar 
dat zal ook wel weer goedkomen. Hij vindt het ook heel mooi dat de SZO-leden in zo’n 

grote getale gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. 
 

12 Rondvraag  

 
 

De voorzitter vraagt, wie de secretaris kan noteren voor de rondvraag. De heer Jan 

van Dijk vraagt het woord maar wil dit in combinatie doen met de huldiging. Er zijn 

verder geen vragen, zodat de voorzitter overgaat naar agendapunt 13. 
 

 

13 Huldigingen  

 
 

De voorzitter zegt dat we vandaag 3 leden hebben, die 25 jaar lid zijn van de COVS en 

eveneens 3 leden, die 40 jaar lid zijn van de COVS. Hij vraagt of de 25-jarigen naar 

voren willen komen, te weten de heren Peter Bies, Marinus Blankvoort en Jan Willem 

Westendorp. Deze leden zijn 25 jaar lid van de COVS, alhoewel Marinus Blankvoort al 

meer dan 30 jaar lid doch door onvolkomenheden in de ledenlijst daar geen aandacht 

aan is geschonken. Dat gaan we nu recht zetten. Marinus heeft geen bestuursfunc-
ties vervuld, maar hij heeft vanaf maart 1999 wel de maandelijkse kaartcompetitie 

verzorgd en dat is ook niet mis. Heel veel dank daarvoor. Peter Bies heeft ook geen 

bestuursfuncties vervuld maar is wel al weer enkele jaren een vertrouwd gezicht als 

scheidsrechter op het jaarlijkse Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi in Elburg. 

Daarvoor ook hartelijk dank. Jan Willem Westendorp heeft ook geen bestuursfuncties 
vervuld binnen de SZO, maar heeft wel een aantal keren meegedaan aan het spel-

regelteam van de SZO. Daarvoor eveneens dank. Misschien dat hij in de toekomst 

nogmaals wil deelnemen aan zo’n spelregelteam. De voorzitter gaat thans over tot het 

opspelden van de 25-jaar lidmaatschapsspelden en het uitreiken van een boeket 

bloemen. 

De voorzitter roept vervolgens de heren Jan van Dijk, Jannes Fijn en Johan Goedhart 
naar voren, die 40 jaar lid zijn van de COVS. De voorzitter richt zich eerst tot de nes-

tor van deze groep jubilarissen, Johan Goedhart. De voorzitter zegt het een eer te vin-

den dat hij deze speld nog mag uitreiken. Johan heeft weliswaar ook geen bestuurs-

functies binnen de SZO verricht, maar liet als belangstellend lid wel altijd zijn gezicht 

zien bij het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi in Elburg. Hij heeft heel veel 
fiducie in jonge scheidsrechters en gaat nog regelmatig met ze op pad. De voorzitter 

richt zich tot Johannes Fijn. Hij is reeds jaren een SZO-man. Is actief geweest voor de 

kaartcompetitie maar zijn hart lag toch meer bij het zaalvoetbal. Heeft tal van sponso-

ren binnen gehaald voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi en deed zelf 

ook jaren mee met het zaalvoetbalteam. De SZO had vroeger een heel goed zaalvoet-

balteam dat enkele jaren Nederlands Kampioen is geworden. Hij wordt voor zijn inzet 
jegens de SZO bedankt en hem wordt eveneens de 40-jarig lidmaatschapsspeld opge-

speld en een boeket bloemen uitgereikt. Tenslotte richt hij zich tot Jan van Dijk, ook 

een COVS-lid, maar ook duidelijk een KNVB-man. Hij heeft geen functies vervuld in 

het bestuur of commissies van de SZO. Een veelzijdige man, waarvoor de voorzitter 

hem ook de 40-jarig lidmaatschapsspeld wil uitreiken. 
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris Jan Lahuis die ook nog een prijs uit te 

reiken heeft. Hij geeft hem het woord: 

“Beste Harwie.   

In het kalenderjaar 2016 heeft in de 5 clubbladen iedere keer de Puzzelrubriek “Het 

Slimste Lid van de SZO” gestaan. Dit was een “bedenksel” van de secretaris van de 

SZO om elke keer een goed gevuld clubblad van de SZO te krijgen. In het Jubileum-
jaar (2011) in verband met het 50-jarig jubileum van de Redactie en het clubblad 

“Scheidsrechterskontakt” was het een succes en daarom voor mij aanleiding om dit 

nogmaals te herhalen. In 2011 toonde Bert de Roo zich de beste c.q. de slimste. In 
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2016 hebben hieraan echter – helaas – tè weinig (slechts 3) SZO-leden meegedaan, 

zodat deze puzzelrubriek in het kalenderjaar 2017 dan ook niet zal worden herhaald. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er nooit meer een puzzel – eventueel als bladvulling 

– zal worden geplaatst. Voor slechts drie SZO-leden loont het echter niet de moeite om 

de puzzelrubriek te continueren. In het jaar 2016 konden er in 5 puzzels met bonus-

sen in de maanden april, juni en november totaal 300 punten worden verdiend. Hans 

van der Veen behaalde 268 punten, omdat hij twee fouten maakte in de Logikwiz in 
het clubblad van de maand september, waardoor hij een aftrek van 30 punten kreeg. 

Alle drie deelnemers maakten twee fouten in de laatste opgave in het clubblad van de 

maand november. Het waren ook alle drie dezelfde fouten. In het clubblad van febru-

ari van dit jaar, heb ik tekst en uitleg gegeven omtrent de oplossingen. Dat betekende 

dat Bert de Roo en Harwie Kluinhaar ex aequo zijn geëindigd met een totaal van 298 

punten. In de bestuursvergadering van woensdag 22 februari jl. is de loting verricht 
door mevrouw Petra van Bruggen. Zij trok als winnaar het strookje van ons SZO-lid 

Harwie Kluinhaar. Harwie, zou je naar voren willen komen om de bijbehorende prijs, 

een Irisbon ter waarde van € 10,=, een ingelijst certificaat ter herinnering aan jouw 

deelname aan deze puzzelrubriek en een boeket bloemen in ontvangst te nemen.” 

De secretaris geeft het woord weer aan de voorzitter. 
De voorzitter geeft het woord aan de vertegenwoordiger van de KNVB, de heer Jan van 

Dijk. Hij had ook nog iets in zijn tasje. 

Jan van Dijk heeft gehoord dat Gerrit Kuiper niet zo houdt van onderscheidingen en 

spelden, maar hij heeft toch nog wel iets voor hem. De KNVB kent ook jubilarissen en 

jubilea, alleen de KNVB heeft daarin een flinke achterstand. Dat heeft ook te maken 

gehad met allerlei reorganisaties en dergelijke. Hij zegt dat hij in goed overleg met de 
KNVB daar een soort projectje van heeft gemaakt. Wie heeft er nu nog recht op een 

onderscheiding? Ook met terugwerkende kracht. Vanavond zijn er bij de SZO twee 

leden, die in het zonnetje worden gezet. Volgende week is hij in Nijverdal. Vanavond 

reikt hij een onderscheiding uit als Scheidsrechter van Verdienste en één met de 

Zilveren waarderingsspeld. De zilveren speld krijg je als je meer dan 10 jaar fluit. 

Scheidsrechter van Verdienste word je als je meer dan 20 à 25 jaar fluit. Jan van Dijk 
richt zich tot SZO-lid Gerrit Kuiper, die op zijn 54ste jaar nog scheidsrechter is gewor-

den. Dat is eigenlijk best wel knap. Hij vraagt waarom hij toen nog scheidsrechter is 

geworden. Gerrit zegt dat hij altijd gevoetbald heeft, maar op zijn 25ste jaar een knie-

blessure kreeg en toen trainer is geworden. Tot het jaar 2000. Hij heeft toen een aan-

tal jaren een functie in een bestuur van een voetbalvereniging vervuld. Gerrit wou – 
eigenwijs als hij is – links af en het bestuur wou rechts af. Dan scheiden automatisch 

de wegen. Toen heeft hij besloten om zijn broer “achterna” te gaan. Hij wilde ook wel 

eens meemaken, dat als je naar links wijst, ze jou vertellen dat je naar rechts had 

moeten wijzen. Vandaar dat hij scheidsrechter is geworden. Gerrit was op 17 oktober 

2016 tien jaar scheidsrechter en daar hoort de onderscheiding de “Waarderingsspeld 

in Zilver” van de KNVB bij en Jan van Dijk wil hem de bijbehorende oorkonde uitrei-
ken. Hij feliciteert Gerrit met deze onderscheiding. Jan van Dijk zegt dat we het “Lid 

van Verdienste van de KNVB” kennen, maar tegenwoordig is er ook de “Scheidsrech-

ter van Verdienste”. Het gaat om Henk Maat. Hiertoe geeft hij het woord aan zijn be-

geleider Jan Bosscher van de KNVB. Jan Bosscher, tevens lid SZO, roept Henk Maat 

naar voren. “Henk, je fluit met passie en je vindt jouw hobby geweldig.” Hij zegt hem  
laatst nog te hebben gesproken n.a.v. een wedstrijd die minder verliep, dat echter te 

maken had met de twee verenigingen. Toen heeft Henk gezegd dat hij in al die jaren 

dat hij fluit, nog maar twee keer te maken heeft gehad met de Tuchtcommissie van de 

KNVB. Jan Bosscher vindt dat geweldig. Dat zegt iets over een scheidsrechter, hoe die 

fluit en hoe hij een wedstrijd tot een goed eind wil brengen. De KNVB heeft de admi-

nistratie niet goed op orde, zodat niet exact kan worden nagegaan, hoe lang iemand 
reeds fluit, maar misschien kan Henk dat zelf vertellen. Henk Maat zegt, dat hij reeds 

33 jaar fluit. Jan Bosscher feliciteert hem met deze onderscheiding en reikt hem de 

oorkonde voor de “Scheidsrechter van Verdienste” van de KNVB uit met het bijbe-

horende boeket bloemen. 

Jan van Dijk voert nog heel even het woord namens de KNVB. Hij wil het nieuwe be-
stuur van de SZO van harte feliciteren met hun benoeming. Bijna het gehele bestuur 

van de SZO bestaat uit Flevolanders. Dat is wel apart. Het is mooi dat er een verjon-

ging heeft plaats gevonden. Hij roert even de conditietest aan. Waar we ooit mee zijn 

begonnen, de conditietest, toen de Coopertest, toen de Shuttle-run-test en de “ Inter-

val shuttle-run-test” en nu hebben we tegenwoordig de FIFA-test. Dit baart toch wel 

enige zorgen omdat de KNVB is begonnen met hele strenge eisen. Jan van Dijk zegt 
dat er voor assistent-scheidsrechters binnen de KNVB niet eens een onderscheiding 

 
 



Notulen Algemene Ledenvergadering SZO d.d. 27 maart 2017      Pagina 12 van 13 

is. Assistent-scheidsrechter is tegenwoordig een apart “vak”. De KNVB onderzoekt nu 

de mogelijkheden om een en ander op te lossen. De KNVB en COVS hebben altijd een 
gezamenlijk belang. Daarom juicht hij het constructieve meedenken van de COVS ook 

van harte toe. Scheidsrechters hebben allemaal een scheidsrechterbegeleider. Het 

valt hem op dat niet alle scheidsrechters weten, wie hun scheidsrechterbegeleider is. 

Maak daar dan ook gebruik van. Dat was wat hem betreft zijn bijdrage. De voorzitter 

dankt de heer Van Dijk voor zijn woorden. 
De voorzitter heeft nog een boeket bloemen voor ons erelid Klaas Muis, die tijdens het 

NK Zaalvoetbal van 21 januari 2017 in Emmeloord in zijn eentje 800 loten heeft ver-

kocht dat de SZO € 400,= heeft opgeleverd. Heel veel dank daarvoor! 
 

14 Genodigden aan het woord  

 
 

De voorzitter vraagt wie de secretaris mag noteren van de genodigden die het woord 

willen voeren.  

Wim van der Velde namens de Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. vraagt het 
woord, want dit is zijn laatste kans en de erevoorzitter van de SZO, Jan Wissink, die 

behoudens de voorzitter, veelal het laatste woord heeft. 

De voorzitter geeft Wim van der Velde het woord. Hij zegt niets te hebben voorbereid 

en dat zijn meestal de beste speeches. Om te beginnen wil hij alle benoemde en her-

benoemde bestuursleden feliciteren met hun (her)benoeming. Hij ziet ook hier een 
mooi jong bestuur. Jan Lahuis als “oudgediende”. Hij hoopt dat de SZO een mooie 

toekomst tegemoet gaat. Dat is heel belangrijk. Hij zegt maandagavond 3 april a.s. af 

te treden als voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. Als hij aftreedt 

wordt de gemiddelde leeftijd van het bestuur in één keer beduidend lager. Zowel bin-

nen de COVS als de KNVB neemt het aantal grijze koppies aanzienlijk toe. Wim heeft 

een aantal weken geleden iemand uit Hardenberg meegenomen naar Nijverdal. Hij 
heeft hem er voor gewaarschuwd niet te schrikken als hij daar de kleedkamer binnen 

stapt, want je zou haast denken, dat je een “ouderen-soos” binnen komt, want het 

gemiddelde wat er in die kleedkamer loopt is “oud”. Je hebt er 3 tussen de 18 en 22 

jaar, een stuk of wat tussen de 22 en 35 jaar, dan tussen de 35 en de 60 jaar en een 

stuk of wat, die boven de 70 jaar zijn. Het is een breed gebied waar je als Scheids-
rechtersvereniging iets voor moet organiseren en ook een heel breed gebied die een 

onderscheiding zou moeten hebben van de KNVB. We moeten ze allemaal schatten op 

hun eigen waarde. Daarom moeten de Scheidsrechtersverenigingen de banden met 

elkaar goed onderhouden. Daarom is hij samen met een ander bestuurslid vanavond 

ook hier. Hij zegt Hans van der Veen een jaar of tien geleden te hebben leren kennen 

op een voorzittersoverleg bij de KNVB in Deventer. Ze keken elkaar eens aan en na 
afloop kwamen ze aan de praat, toen Wim had gezegd: ”In welke ballentent ben ik in 

vredesnaam terecht gekomen?” De voorzitter van dienst werd het woord ontnomen en 

de secretaris moest het overnemen. Wim dacht toen “dat gaat mij echt niet gebeuren. 

Ik ga dat veranderen.” Toen hij pas lid was van Nijverdal ging er ook een lid staan om 

iets te vragen, maar de voorzitter zei “Neen”. Toen heeft Wim gedacht, daar gaan we 
ook iets aan doen. De secretaris van de SZO - Jan Lahuis - heeft hem vorig jaar 

verteld dat iets volgens de Statuten helemaal niet kon. Toen heeft Wim gezegd, “Ik 

weet het, maar heb altijd regel 18 “gebruik je gezond verstand”. Dat doet hij nu ook. 

Hij wil alle jubilarissen feliciteren. Zorg dat je jongere leden bij de vereniging betrekt. 

Dat trekt weer andere jongere leden aan. Hij feliciteert Hans van der Veen en Gerrit 

Kuiper met hun onderscheiding. Hij dankt de SZO voor de uitnodiging en misschien 
tot ziens. De voorzitter dankt Wim van der Velde voor zijn mooie woorden. 

De voorzitter geeft het woord aan erevoorzitter Jan Wissink. 

“Leden van de SZO, vriendinnen van mij. Een hele gedenkwaardige avond! Afscheid 

nemen van twee permanente bestuursleden. In het bijzonder onze voorzitter. Tja, je 

vraagt je wel eens af, wat iemand bezielt om zolang voorzitter te blijven van zo’n club. 
Vooral als je terug denkt aan de begin jaren dat er vrij intensief contact was. “Jan, 

had de voorzitter toen tegen hem gezegd, Jan Willem van Essen is dan wel 12 ½ jaar 

voorzitter, maar dat ga ik verbeteren. Dat record ga ik aan.” Hans ging door. Soms zei 

de erevoorzitter “Jammer dat onze cursusavonden er niet meer zijn. Jammer, dat we 

geen spelregelwedstrijden meer hebben. Jammer dat we weinig contact met elkaar 

hebben.” Dat ligt niet alleen aan het bestuur, maar dat ligt ook aan onze SZO-leden. 
Er is altijd een wisselwerking tussen leden en bestuur. Dat neemt niet weg, dat je de 

verantwoordelijkheid, de creativiteit, de activiteit en de passie moet hebben om de 

dingen te laten gebeuren. Hij herinnert zich nog het interview met De Stentor in het 

kader van ons 90-jarig jubileum. “Het korps vergrijst”, zei de voorzitter. “Het bestuur 

van de SZO eveneens. De voorzitter houdt er volgend jaar mee op. Dan mag het 
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onderhand ook wel een keer want dan heb ik er 22 jaar opzitten.” Echter, Hans van 

der Veen heeft er nog 3 jaar aan vast geplakt en heeft de 25 jaar volgemaakt. Nu heb-
ben we een nieuwe voorzitter gekregen en nieuwe leden in het bestuur. Nu is onze 

secretaris de oudste binnen het bestuur, maar we hebben een enorme verjonging 

meegemaakt. De erevoorzitter is bijzonder blij dat we met dit jonge bestuur de toe-

komst tegemoet gaan. Dat dit bestuur het bloeiend kan maken en dat zij wel de acti-

viteit, de creativiteit en het elan mag bezitten om onze SZO weer op een hoger niveau 
kunnen brengen. De erevoorzitter wenst hen daarbij enorm veel succes. In het 

gesprek, dat hij heeft gehad met de beoogde nieuwe voorzitter tijdens het NK Zaal-

voetbal in Emmeloord, heeft hij een aantal nieuwe ideeën gehoord, die hij met de SZO 

wil realiseren. Die ideeën zijn bij Jan Wissink heel positief overgekomen. Het was een 

heel fijn gesprek en heeft dan ook het volste vertrouwen als nieuwe voorzitter van de 

SZO. Hij richt zich tot de scheidend voorzitter Hans van der Veen: “Hans je bent Ere-
lid geworden. Geheel verdiend, vriend! Van harte gefeliciteerd. Gerrit, Lid van Ver-

dienste! Altijd perfect, correct! Heeft hem altijd de cijfers toegestuurd. Hij is hem er 

dankbaar voor. Hij bleef binnen de kleine details van de SZO op de hoogte. Als je zelf 

een bepaald bedrag hebt ingebracht, wil je ook wel eens zien hoe daarmee omgegaan 

wordt. Hij hoopt in de toekomst ook van de nieuwe penningmeester de financiële 
stukken tegemoet te mogen zien. “Hans, jij bent dan erelid geworden, wat is het dan 

een beetje wrang - en dat zeg ik in mijn eigen bewoordingen - dat je mij op 24 maart  

1994 hebt benoemd tot erevoorzitter van de SZO. Toen was jij zelf 2 jaar voorzitter.” 

Hans van der Veen zegt, dat hij dat niet had moeten doen. Jan Wissink zegt dat hij er 

te vroeg mee is geweest. Zo niet, dan had hij vandaag kunnen worden benoemd tot de 

erevoorzitter van de SZO. Een pleister op de wond is, dat hij dezelfde speld heeft ge-
kregen als de erevoorzitter met een diamantje voor het 25 jaar voorzitterschap. Hans 

van der Veen voelt zich super erevoorzitter. Jan Wissink feliciteert de herbenoemde 

bestuursleden en de benoemde bestuursleden. Hij verwelkomt de familie Van der Elst 

in het bestuur en wenst hen veel succes voor de toekomst. Hij heeft er vertrouwen in 

en we zien het met belangstelling tegemoet. Geachte leden van de SZO, we hebben 

een nieuw bestuur. We gaan een nieuwe toekomst tegemoet. Het zal ons allemaal 
bezig houden. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Bedankt allemaal! Succes met 

jullie hobby. Het gaat jullie allemaal goed. Bedankt!” De afgetreden voorzitter dankt 

de erevoorzitter voor deze fijne mooie woorden. We zullen ze ter harte nemen. 
 

16 Sluiting  

  

Zoals gezegd de 93ste Algemene Vergadering is een gedenkwaardige en bijzondere 

avond geworden omdat hij is afgetreden is als voorzitter. Maar voor zich ligt nog een 

hamer. Deze moet hij nog officieel overdragen aan Eddy de Gier. De jaren zijn voorbij 

gevlogen. Hij kijkt er met veel plezier op terug. Hij heeft veel vrienden en vriendinnen 

overgehouden aan de SZO. Hij blijft nog actief voor de SZO. Ze blijven nog inkopen 
doen voor de Kerstbingo voor de SZO want daar heeft het bestuur hen reeds mandaat 

voor gegeven. Hij wil Sonja bedanken voor haar steun in al die jaren, maar Sonja is 

ook een echte SZO-vrouw geworden. Met de andere vrouwen van de bestuursleden. 

Dat klikte altijd geweldig. Heel erg leuk. 

In 2018 het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi in de KHC-hal. Er is een leuke 

band ontstaan met de KHC. Dat willen we de komende jaren graag zo houden. Voor 
straks heeft hij nog een bloemetje voor de mevrouw achter de bar. Hij bedankt het 

bestuur en de Algemene Vergadering voor de onderscheiding die hij heeft ontvangen 

en hij zal de speld met eer dragen. Hij wenst de SZO voor de komende jaren het aller 

beste toe. En ook het nieuwe bestuur met Sanne en René. Toi, toi, toi! Gerrit Kuiper 

zal je best nog eens op de achtergrond souffleren. Ook Lid van Verdienste Bert de Roo 
heeft zijn steun toegezegd. Hij feliciteert ook de jubilarissen met hun onderscheiding.  

Hij dankt de v.v. KHC, bij monde van de voorzitter Tjibbe van Dijk, voor hun gastvrij-

heid. De ex-voorzitter dankt iedereen voor hun komst en voort straks wel thuis. 

Hij overhandigt de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter Eddy de Gier. Deze sluit 

de Algemene Ledenvergadering kort maar krachtig af: “Ik heb nu niet zoveel meer te 

melden. Een hele grote opkomst. Heel veel oude gezichten, maar ook heel veel jonge 
en nieuwe gezichten. De bar is open”.  
 

 

 

Almere, 31 maart 2017. 
 
 

Jan Lahuis, secretaris SZO. 
 

 


