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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 16 MAART 2009 

 

Aanwezig: J. van der Veen, voorzitter SZO;  
   J. Lahuis, secretaris a.i. SZO; 
   A.J. de Roo, penningmeester SZO; 
   H. Schrik, bestuurslid (commissaris 1) SZO; 
   F.M. Mulder, bestuurslid (commissaris 2) SZO; 
 

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

   Genodigden (4) COVS District Oost en KNVB District Oost. 
 

Pnt Omschrijving – besluit 
  

1 Opening 
 De voorzitter, J. van der Veen, opent de vergadering en heet allen welkom. Hans is vanaf 

vandaag de langst zittende voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO). Hij 
leidt vandaag – vanaf 1992 – voor de zeventiende keer de Algemene Ledenvergadering van de 
SZO. Hij hoopt dat in een goede gezondheid nog een aantal jaren te mogen doen. Hij heet 
vervolgens de erevoorzitter Jan Wissink, erelid Herman Snijder en de Leden van Verdienste 
Tonnie Eikelboom, Fred Mulder, Joop Tabak, Teun van Unen en Mijndert Schilstra van har-
te welkom. In het bijzonder heet hij welkom de genodigden van COVS District Oost, de heren 
G. Langenkamp (voorzitter), E.J. Broekhuis (secretaris, tevens lid SZO) en H. Marsman 
(regiocorrespondent COVS Oost). Vervolgens heet de voorzitter welkom, de voorzitter van de 
Regio A van de KNVB, Dick Lamers en de commissieleden (tevens lid SZO) Jan Kamphuis, 
Wim Berse, Jos Huis in ’t Veld en Dries Visser. Ook heet hij de bestuursleden van de zuster-
verenigingen Deventer en Nijverdal van harte welkom. 
 

2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2008 
 De voorzitter stelt de notulen aan de orde en vraagt of er nog aan- of opmerkingen zijn. Ere-

lid Herman Snijder merkt op dat hij niet genoemd wordt bij de aanwezigen, terwijl hij vorig 
jaar wel aanwezig was. Deze omissie zal worden gecorrigeerd. Vervolgens maakt hij ook een 
opmerking over het feit dat Garage Pouw zou adverteren in het clubblad, doch dat hij nog 
geen advertentie heeft gezien. De voorzitter zegt Stan Burm, die dit heeft toegezegd, hierop 
nog eens te zullen aanspreken. De notulen van de ledenvergadering van 19-03-2007 worden 
– rekening houdend met de gemaakte opmerkingen – onder dankzegging aan de voormalige 
secretaris, Wim Weuring, met applaus goedgekeurd en vastgesteld.  
 

3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 De secretaris deelt mede, dat er telefonisch, schriftelijk, mondeling en per e-mail berichten 

van verhindering en afmeldingen zijn ontvangen van Louis van Meenen (Slagharen), André 
Hoogendoorn (Dronten), Stan Burm (Zwolle), Jaap van Werven (Wezep), Nico Poelarends 
(Vinkenbuurt), Herman van Diepen (Wezep), Geert Groot Koerkamp (Dronten), Jan Driessen 
(Zwolle), Ep Vinke (Heerde), Hans van Bruggen (Kampen), Geert Vrieling (Nieuwleusen), 
Siem de Jager (Elburg) en de secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn, Martin 
Ribbink. Als ingekomen stuk kan worden genoemd de Statuten van Notariskantoor De Jong 
uit Zwolle, die worden behandeld bij agendapunt 11. De voorzitter zegt een ingekomen brief 
te hebben ontvangen van Lid van Verdienste Geert Groot Koerkamp, die ernstig ziek is. De 
voorzitter leest de ingekomen brief voor. Geert wenst ons (de SZO) een goede vergadering. De 
voorzitter heeft een kaart gekocht, die – na afloop van de vergadering – door alle aanwezigen 
kan worden getekend. Deze kaart zal uit medeleven van de SZO met de gezondheidsproble-
men van het Lid van Verdienste aan Geert Groot Koerkamp worden verzonden. De voorzitter 
zegt dat hij agendapunt 14 (Huldigingen) vóór punt 13 zal behandelen, zodat het Lid van 
Verdienste Tonnie Eikelboom, die daarvoor speciaal aanwezig is, op tijd naar huis kan in 
verband met het toedienen van zijn medicijnen. 
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4 Jaarverslag 2008 van de secretaris a.i. 
 De voorzitter stelt het Jaarverslag 2008 van de secretaris ad interim aan de orde. Zijn er nog 

op- of aanmerkingen of vragen? Er zijn geen vragen, zodat het Jaarverslag 2008 onder dank-
zegging aan de secretaris a.i. onder applaus ongewijzigd wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

5 Jaarverslag 2008 van de penningmeester 
 De penningmeester geeft een toelichting op het Jaarverslag 2008. Hij gaat terug naar vorig 

jaar toen hij melding maakte van een schuld bij de drukker van het clubblad, aangezien hij 
jarenlang geen factuur had gestuurd. In de loop van vorig jaar heeft dat zijn beslag gekregen 
en heeft de drukker onze een factuur gestuurd. Dit betrof bij lange na niet het openstaande 
bedrag. De rest werd ons kwijt gescholden. Dat was een mooie financiële meevaller. De pen-
ningmeester geeft aan, dat met het kwijt gescholden bedrag enkele onvoorziene posten aan 
de uitgavenkant zijn verrekend. De penningmeester zegt dat er ook een gedeelte van het be-
drag doorgeschoven is naar de begroting van dit jaar, waar een bedrag is gereserveerd voor 
de ophanden zijnde statutenwijziging. Vervolgens loopt de penningmeester de jaarrekening 
2008 met de Algemene Ledenvergadering door. Wat betreft de post “Toto/Lotto” mag waar-
schijnlijk dit boekjaar voor het laatst nog een kleine bijdrage worden verwacht. Dit is in elk 
geval een aflopende zaak. Aan de uitgavenkant is een post gereserveerd voor een clubavond. 
Er is nu enige financiële armslag om een mooie clubavond te organiseren. Er is een post 
gereserveerd voor de spelregelwedstrijden, maar na een onderzoek naar de animo heeft het 
bestuur besloten om de jeugdspelregelwedstrijden de eerste twee jaar niet meer te organise-
ren, hoe zeer het bestuur dit ook spijt, want het is wel een statutaire doelstelling van de 
COVS. Jan van Dijk ziet reeds jaren de grootste post van de afdracht aan COVS Nederland 
staan. De penningmeester geeft aan dat het de afdracht per lid is van de SZO. (Noot achter-
af van de secretaris: de afdracht voor 2009 aan COVS Nederland bedraagt € 21,10. Dat is     
€ 5,28 per kwartaal). Dit wordt door het VCN besteed aan de organisatie van evenementen 
en toernooien en een gedeelte komt via subsidies, o.a. voor de shuttle-run-test, training en 
spelregelwedstrijden weer terug. De secretaris vult aan dat daarvoor ook het vakblad “de 
Scheidsrechter” wordt ontvangen. Er komt een bijdrage per geslaagde deelnemer terug via 
het COVS District Oost. De heer E.J. Broekhuis, secretaris van COVS District Oost zegt dat 
in het bedrag dat wordt ontvangen van COVS Nederland een bedrag zit van € 40,= voor de 
organisatie van trainingen. Jos Huis in ’t Veld vraagt wat hij zich moet voorstellen bij de 
organisatie van de clubavond. De penningmeester zegt dat dit onderwerp nog verder door 
het bestuur moet worden ingevuld, maar het bestuur is momenteel bezig om de Technische 
Commissie meer inhoud te geven. In overleg met de TC zal die clubavond inhoud worden 
gegeven. Omtrent de balans per 31 december 2008 zijn weinig bijzonderheden te melden. Er 
was een positief saldo van € 737,10. Als we enkele financiële meevallers niet hadden gehad, 
dan hadden we een negatief resultaat geboekt. Vandaar ook het voorstel om de contributie 
per 1 januari 2010 te verhogen. Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen vanuit de 
vergadering wordt het Jaarverslag 2008 onder dankzegging aan de penningmeester Bert de 
Roo onder applaus goedgekeurd en vastgesteld. 

6 Verslag kascommissie 
 De voorzitter leest het verslag van de kascommissie, bestaande uit Frans Rigterink en Siem 

de Jager voor. Onder applaus voor het gevoerde financiële beleid wordt het voorstel om de 
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen door de Algemene Vergadering over 
genomen. 

7 Verkiezing kascommissie 
 Het bestuur stelt voor om Frans Rigterink te herbenoemen en Jacco Schoonhoven in de kas-

commissie te benoemen. Siem de Jager treedt volgens het Huishoudelijk Reglement af. Er 
moet nog wel een nieuwe reservelid worden benoemd. De voorzitter vraagt of er iemand in de 
zaal aanwezig is met enige boekhoudkundige kennis, die zich spontaan meldt als reserve 
voor de kascommissie. Aangezien er zich niemand meldt, zal het bestuur op zoek moeten 
naar een nieuw reservelid. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat de heren F. Rigterink en     
J. Schoonhoven worden (her)benoemd. 

8 Vaststelling contributie 2009 en 2010 
 Het bestuur stelt voor om de contributie over 2009 niet te verhogen maar de contributie met 

ingang van 1 januari 2010 te verhogen van € 35,= naar € 40,= voor actieve leden en voor de 
niet-actieve leden te verhogen van € 27,50 naar € 30,=. De voorzitter vraagt of de Algemene 
Vergadering hiermee akkoord kan gaan. Er worden geen opmerkingen gemaakt of vragen 
gesteld, zodat dit wordt vastgesteld. De voorzitter dankt de leden voor het vertrouwen. 

9 Vaststelling begroting 2009 
 De penningmeester geeft ook hier een toelichting. De begroting ligt in de lijn van de uitgaven 

en inkomsten van 2008. Er zijn geen schokkende zaken te verwachten. Omdat de contribu-
tie voor het laatst in 2003 is verhoogd en de kosten wel iedere keer stijgen, heeft het bestuur 
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op voorstel van de penningmeester besloten om een voorstel aan de Algemene Ledenvergade-
ring te doen om de contributie in 2010 te verhogen. Dit geeft toch iets meer financiële arm-
slag. Ere-voorzitter Jan Wissink merkt terecht op dat de Toto-inkomsten op een gegeven mo-
ment stoppen, zodat je die inkomstenpost straks niet meer hebt. Dat wordt dan enigszins 
gecompenseerd door de verhoging van de contributie. Jan van Dijk vraagt of het eventueel 
een mogelijkheid is om het clubblad “Scheidsrechterskontakt” ook digitaal uit te geven. Dan 
worden er ook kosten bespaard. Er zijn Scheidsrechtersverenigingen, zoals Nijmegen en 
Nijverdal, die een nieuwsbrief uitgeven, doch er zijn altijd leden, die niet over een computer 
beschikken. De penningmeester legt uit dat het een cluborgaan is en dat er met vele leden 
weinig binding is. Het clubblad is dan ook het enige tastbare dat ze zien van de SZO. Het 
bestuur heeft besloten om het clubblad te laten verschijnen in een papieren versie. De pen-
ningmeester zegt dat het bestuur de “tip” zal meenemen. Als er leden zijn, die het clubblad 
digitaal wensen te ontvangen, dat dit kan. Dick Lamers merkt op dat de SZO vrij weinig geld 
besteed aan het organiseren van clubavonden. Hij is van mening dat er meer moet worden 
gedaan voor de actieve leden. Teun van Unen merkt op dat bij de clubavonden zoals b.v. de 
kaartavond en de kerstbingo juist de mensen aanwezig zijn, die zich altijd laten zien. Dick 
Lamers bedoelt dat we een scheidsrechtersvereniging zijn en geen kaartclub. De ontspan-
ningsavonden horen er wel bij, maar dat is niet onze “core business”. De voorzitter dankt de 
penningmeester voor zijn toelichting en vraagt of de Algemene Vergadering akkoord gaat met 
de begroting. De Algemene Vergadering gaat akkoord. 

10 Bestuursbeleid 
 De voorzitter dankt alle leden, die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze Scheids-

rechtersvereniging. Na zijn aftreden in maart heeft Wim Weuring toch nog een hele tijd de 
honneurs waargenomen. Vanaf 1 augustus heeft de kandidaat-secretaris de zaken op een 
voortvarende wijze opgepakt. De manier waarop verdient alle lof. Het bestuur maakt zich wel 
zorgen om de Technische Commissie. Zoals de TC nu functioneert komen de te organiseren  
activiteiten niet goed van de grond. Het bestuur, in de persoon van Jan Lahuis, heeft het 
“oude” draaiboek van de TC herzien. Het bestuur is van mening dat de TC met enthousiaste 
mensen moet worden uitgebreid. Met de huidige TC-leden zal binnenkort overleg plaatsvin-
den, hoe zij tegenover het nieuwe draaiboek staan. De voorzitter roemt de redactie, bestaand 
uit Wout en Wilma Jongman, geassisteerd door Feikje en Jan Westerman, en Fred en Netty 
Mulder. De redactie van het clubblad “Scheidsrechterskontakt” doet nog steeds prima werk 
en zorgt er voor dat het clubblad 5 keer per jaar verschijnt. Een visitekaartje voor de SZO. 
De voorzitter zegt geen voorstander te zijn van een digitale versie. Dat gaat dus voorlopig ook 
niet gebeuren, tenzij op kleine schaal. Het is nog steeds een fantastisch blad om te ontvan-
gen. Het bestuur wil ook op de leden een beroep doen om de redactie te verblijden met kopij 
voor het clubblad. Het bestuur is blij met de adverteerders in ons clubblad. We moesten van 
een aantal afscheid nemen, maar gelukkig zijn er ook weer nieuwe bijgekomen. Dank aan 
hen, die ons jaren hebben gesteund. De kaartavonden, verzorgd door Marinus Blankvoort en 
Gradus Wezenberg worden goed bezocht en er wordt in een goede sfeer gekaart. Iedere keer 
wordt gezorgd voor leuke prijsjes. En de secretaris a.i. is paraat met zijn lap-top om de stand 
bij te houden en te vermelden op de website. De Kerstbingo en het Jan Willem van Essen 
Futsaltoernooi zijn al vele jaren onze vaste activiteiten. Ook de trainingsgroepen in Hatte-
merbroek en Emmeloord worden goed bezocht. Dit mede door de goede leiding van onze 
trainers Jan Jongman en Jos Huis in ’t Veld. Goed dat zij de conditie van de scheidsrechters 
op peil houden. De voorzitter geeft aan dat Jos Huis in ’t Veld te kennen heeft gegeven om 
aan het eind van dit seizoen te stoppen als trainer. Het bestuur zal op zoek moeten naar een 
nieuwe trainer. Er zijn reeds eerste contacten met een mogelijke opvolger gelegd. Tot slot is 
het beleid van de SZO er op gericht om goede verhoudingen te hebben met de KNVB en de 
Regiocommissies. Ook met het Districtsbestuur van COVS District Oost en de Zustervereni-
gingen in District Oost. De voorzitter wijst nog eens op de website, waar diverse zaken over 
het wel en wee van de SZO worden gepubliceerd. De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn 
omtrent het gevoerde beleid. Berend Rorije zegt het gevoel te hebben, dat niet alle deelne-
mers van de training achter de mogelijke nieuwe kandidaat-trainer staan. Wim Weuring zegt 
er een beetje moeite mee te hebben, dat er wordt afgegaan op het gevoel, want dan krijg je 
nooit iemand. Er is altijd wel iemand die niet met een persoon kan opschieten. Het bestuur 
zal dit meenemen naar het overleg dat nog met Jos en zijn mogelijke opvolger moet plaats-
vinden. Henk van de Beld zegt zich beschikbaar te hebben gesteld voor de Technische Com-
missie maar heeft nooit te horen gekregen wat er van hem verlangd wordt. Nu pas is het 
nieuwe draaiboek ontvangen. Dat vindt hij aan de late kant. De voorzitter zegt dat de secre-
taris a.i. een draaiboek met een toelichting heeft verstuurd. Daarin werd verzocht om naar 
de voorzitter te reageren, hoe de TC-leden er thans tegen aankijken. Dat is niet gebeurd. De 
voorzitter zegt dat er binnenkort een gesprek met de TC-leden wordt gepland. Er moeten ook 
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minstens 5 leden in een TC zitten om de zaken goed te kunnen organiseren. We zullen dus 
nog enkele goede enthousiaste leden moeten zoeken. 

11 Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement 
 De huidige Statuten dateren van 1994. Het Huishoudelijk Reglement reeds van 1979. Het 

werd tijd om deze documenten eens “tegen het licht te houden”. Het heeft geresulteerd in 
nieuwe Statuten en een Huishoudelijk Reglement, waarvan de leden kennis hebben kunnen 
nemen. De secretaris heeft daarbij ook een leeswijzer gemaakt. De voorzitter zegt dat men 
ook bij COVS Nederland bezig is met nieuwe Statuten, terwijl wij reeds in een afrondende 
fase met de notaris zitten. De concept-Statuten van COVS Nederland staan op de website en 
daar gaat nogal het een en ander veranderen. De voorzitter zegt dat we ook richting COVS 
District Oost moeten reageren. Het moet worden geagendeerd voor het voorzittersoverleg op 
1 april a.s. en op de JADV van COVS District Oost op 20 april 2009. De secretaris geeft aan 
dat in de nieuwe Statuten wordt aangegeven, dat alle 70 COVS-groepen worden verplicht om 
binnen 3 jaar hun statuten aan te passen. De secretaris vraagt zich af of de COVS-groepen 
op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland van 16 mei 2009 akkoord moe-
ten gaan met deze statutenwijziging. Er staat een aantal passages in, waar we niet blij mee 
moeten zijn. B.v. de verplichte toetreding tot de COVS via COVS Nederland. De voorzitter 
van COVS District Oost, Gerhard Langenkamp, geeft aan dat het nieuwe VCN bij hun aan-
treden wel heeft aangegeven, dat er nieuwe Statuten zouden komen, maar niet dat ze zo 
rigoreus zouden worden veranderd. De heer Langenkamp geeft aan dat er aanstaande zater-
dag overleg plaatsvindt tussen de districten en het VCN. Dit zou daar dan kunnen worden 
aangekaart. Er wordt besloten om de Statutenwijziging op te schorten. Teun van Unen heeft 
een vraag over het Huishoudelijk Reglement. Dat is ook helemaal veranderd. De secretaris 
zegt dat de door het bestuur vastgestelde taakverdeling nu helemaal is herzien en ook in het 
Huishoudelijk Reglement is opgenomen. Wout Jongman vraagt wat er nu gaat gebeuren. We 
stellen de statutenwijziging uit of komen er volgend jaar op terug. Wout zegt, dat we ook een 
Algemene Ledenvergadering kunnen inlassen. Het gaat met name om artikel 23, waarin 
staat dat er bij een statutenwijziging 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig moeten 
zijn en deze zijn er thans niet. Hij is geen voorstander van een goedkeuring, tenzij……...! 
Er wordt besloten om de statuten niet vast te stellen en de ontwikkeling van de Statuten van 
COVS Nederland af te wachten. Het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement 
wordt aangenomen. 

12 Bestuursverkiezing 
 De voorzitter J. van der Veen en F.M. Mulder (commissaris 2) zijn periodiek aftredend. De 

beide bestuursleden hebben te kennen gegeven zich voor een periode van drie jaar herkies-
baar te stellen. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering hun herbenoeming voor. De voor-
zitter vraagt of de leden dat akkoord vinden. Er volgt applaus. Beiden zijn bij deze herbe-
noemd. De voorzitter zegt dat Jan Lahuis te kennen heeft gegeven, dat hij met ingang van 1 
augustus 2008 het secretariaat van de SZO op zich wil nemen. Vanaf die datum is hij op 
interimbasis secretaris geweest tot zijn benoeming op de Algemene Ledenvergadering van 16 
maart 2009. Het bestuur stelt de algemene vergadering voor om de heer Lahuis met terug-
werkende kracht per 1 augustus 2008 te benoemen als secretaris van de SZO. De voorzitter 
vraagt of de Algemene Vergadering met dit voorstel akkoord gaat. Er volgt eveneens applaus. 
De voorzitter feliciteert de nieuwe secretaris en spreekt mede namens het bestuur nu al zijn 
waardering uit voor de wijze waarop hij de afgelopen periode vanaf 1 augustus 2008 heeft 
ingevuld. Alle lof daarvoor. Er is een goede klik tussen de bestuursleden en er wordt met 
enthousiasme samengewerkt. De voorzitter deelt tot slot mede, dat de penningmeester Bert 
de Roo te kennen heeft gegeven dat hij volgend jaar, als hij periodiek aftredend is, niet her-
kiesbaar zal zijn. Het bestuur zal deze beslissing moeten respecteren. Tot die tijd heeft het 
bestuur de gelegenheid om een goede vervanger te vinden, die tijdig door Bert kan worden 
ingewerkt. De voorzitter roept de leden nu reeds op om na te denken over een mogelijke 
bestuursfunctie als penningmeester van de SZO. 

De voorzitter last een kleine koffiepauze in. 
13 Huldigingen 
 De voorzitter heropent de vergadering en zegt dat we een aantal jubilarissen hebben en geeft 

daartoe het woord aan de voorzitter van COVS District Oost, de heer Gerhard Langenkamp, 
samen met Jan Broekuis. De heer Langenkamp stelt zich voor. Hij zegt dat er een aantal 
onderscheidingen worden uitgereikt bij veruit de grootste COVS-groep van COVS District 
Oost. De heer Langenkamp spreekt de heer J.W.C. Goedhart uit Nunspeet toe. Een goede 
vriend van vele scheidsrechters en rapporteurs. Hij is reeds vanaf 6 februari 1975 lid van de 
COVS bij de groep Haarlem. Dat betekent dat hij al meer dan 34 lid is van de COVS en de 
speld eigenlijk 9 jaar tè laat krijgt. De secretaris van COVS District Oost, Jan Broekhuis, 
speldt hem de 25-jarige lidmaatschapsspeld op. Namens de SZO ontvangt hij een boeket 
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bloemen. De heer J. Driessen is ook 25 jaar lid van de COVS, maar hij heeft zich voor deze 
vergadering afgemeld. Hem zal de speld bij een geschikte gelegenheid worden uitgereikt. Hij 
roept de heer H. Zanting uit ’t Harde naar voren. De heer Zanting is reeds 40 jaar lid van de 
COVS. Jarenlang scheidsrechter in de KNVB, vervolgens jaren lang rapporteur. Hij feliciteert 
hem met dit jubileum. De heer Langenkamp noemt de volgende jubilaris, hèt boegbeeld van 
de COVS. Jaren in het bestuur van de SZO, maar ook in het Districtsbestuur van COVS 
Oost. Was ook docent opleidingen van de KNVB District Oost. Hij heeft het over de heer Jan 
van Tongeren uit Heino. De heer Van Tongeren heeft een vervelende periode achter de rug in 
verband met het overlijden van zijn vrouw. Des te meer knap, dat hij vanavond aanwezig is. 
Hem wordt de 40-jarige lidmaatschapsspeld opgespeld. De heer Langenkamp zegt, dat hij bij 
een bijzondere mijlpaal is aan beland. Vijftig (50) jaar lid van de COVS. Hij heeft het over het 
lidmaatschap van Tonnie Eikelboom. Lid van Verdienste van de SZO voor zijn inzet voor de 
SZO in het verre verleden. Hij heeft jaren lang de Toto en Lotto verzorgd. Heeft zich jaren in-
gezet voor de ontspanningscommissie van de SZO. Hij feliciteert de heer Eikelboom met deze 
prachtige staat van dienst en zijn 50-jarig lidmaatschap. De heer Broekhuis spelt hem de 
bijbehorende versierselen op. De heer Eikelboom spreekt de Algemene Vergadering toe. Hij 
beaamt het dat zijn bemoeienissen voor de SZO uit het verre verleden zijn. Als hij de zaal in 
kijkt dan ziet hij maar weinig bekenden meer. De heer Eikelboom zegt het altijd met veel 
plezier te hebben gedaan. Waar een begin is, komt ook een eind. Het eind is nu in zicht. Hij 
is niet zo mobiel meer, maar het verstand werkt nog wel. Hij wenst iedereen het goede en 
plezier met hun hobby. Hij vindt het de moeite waard om te doen. Hij bedankt iedereen. 
De heer Langenkamp zegt dat er nu een tweetal huldigingen plaatsvinden in een iets andere 
categorie, namelijk de Zilveren Scheidsrechter van de COVS. Hij heeft het over een lid, die 
namens de Technische Commissie jarenlang de training verzorgd heeft in Emmeloord. Vanaf 
1983 heeft de heer Jan Jongman meer dan 25 jaar deze trainingen verzorgd. De heer Broek-
huis spelt de heer Jongman de Zilveren Scheidsrechter op. De heer Langenkamp richt zich 
tot Wim Weuring. Vanaf 1996 heeft de heer Weuring het secretariaat van de SZO gerund. 
Vanaf de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar tot 1 augustus van dit jaar heeft Wim 
nog de honneurs waargenomen, waarna Jan Lahuis op interim-basis het “stokje overnam”. 
De heer Langenkamp zegt dat de secretaris de “motor” is van de vereniging. Meer dan twaalf 
jaar is een behoorlijke staat van dienst. Hij feliciteert Wim met deze onderscheiding, die door 
zijn vrouw Gea wordt opgespeld. Wim Weuring spreekt de Algemene Vergadering toe. Het is 
een verrassing en wil dan ook iedereen danken, die hier voor gezorgd heeft, maar soms valt 
iets wel op zijn plek. Zijn vrouw had hem herinnerd aan de ledenvergadering, terwijl ze daar 
normaal niet zo heel veel belangstelling voor heeft. Hij vraagt aan de voorzitter of er soms 
contact geweest is. De voorzitter weet van niets. De heer Langenkamp zegt dat het voor hem 
een voorrecht is om nog een persoon voor het voetlicht te halen. En dat is niet zo maar 
iemand. Tot nu toe waren het leden met een geweldige staat van dienst, maar hij is van 
mening dat de heer J. (Hans) van der Veen een nog grotere staat van dienst heeft. De heer 
Van der Veen begon in 1984 in het bestuur van de SZO als Commissaris met de portefeuille 
Ontspanningscommissie. In 1986 bekleedde hij de functie van vice-voorzitter tot 1992. Toen 
werd hij benoemd tot voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. Vanavond ook 
weer voor een bestuursperiode van drie jaar herkozen. De heer Langenkamp deelt mede dat 
het VCN heeft besloten om aan Hans van der Veen de Gouden Scheidsrechter uit te reiken 
voor deze geweldige staat van dienst en inzet. Hij feliciteert de voorzitter van de SZO met 
deze mooie onderscheiding. De vrouw van Hans – Sonja – spelt Hans de Gouden Scheids-
rechter op zijn revers. De voorzitter van de SZO wil alle jubilarissen en de gedecoreerden, 
waaronder hij zelf, ook van harte feliciteren. Voor alle jubilarissen is een boeket bloemen van 
de SZO voor het thuisfront. De voorzitter hoopt in een goede gezondheid de SZO nog enkele 
jaren te kunnen “dienen”. Je kunt het aan ons Lid van Verdienste Geert Groot Koerkamp 
zien. Het leven kan van de één op de andere dag veranderen. Dat is ook de werkelijkheid. 

14 Rondvraag 
 De voorzitter vraagt wie de secretaris kan noteren voor de rondvraag. Jan Jongman, Wout 

Jongman, Jan van Dijk, Jan Willem Westendorp, Jan Broekhuis. 
Jan Jongman: 
De heer Jongman zegt dat de voetbalverenigingen in Emmeloord worden benaderd met infor-
matie door de Scheidsrechtersvereniging Meppel e.o. Hij vraagt, waarom de SZO dit niet doet 
binnen de Noordoostpolder. Volgens hem is de Noordoostpolder het gebied van de SZO. De 
voorzitter zegt dat Emmeloord behoort tot het gebied van KNVB en COVS District Noord. De 
scheidsrechters in Emmeloord zijn lid gebleven van de SZO en dat mag ook, want het lid-
maatschap van de COVS is vrij, maar ze behoren tot het gebied van District Noord. 
De secretaris deelt mede, dat de COVS dezelfde rayongrenzen hanteert als de KNVB. De heer 
Jongman vraagt of wij de SZO niet “ondergraven”. De secretaris zegt, dat de heer Jongman 
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wel een punt heeft, doch er zijn regels opgesteld en die zijn net even anders dan wij die ons 
hadden voorgesteld. De secretaris deelt mede dat in het bestuur is gesproken over het con-
venant dat op 12 februari 1998 tussen de SZO en SMO is afgesloten. Dat hebben we nader 
bekeken en het bestuur gaat nà onze Algemene Ledenvergadering contact zoeken met de 
Scheidsrechtersvereniging Meppel e.o. om dit convenant te evalueren. Dan komen de zaken, 
die er nu spelen van zelf aan de orde. Laten we dat gesprek eerst afwachten. Jan Jongman 
zegt dat het niet de bedoeling is dat hij de training verzorgd voor leden, die de andere activi-
teiten bij Meppel houden. Het bestuur neemt dit punt mee. 
Wout Jongman: 
Hij zegt drie dingen te hebben. In de eerste plaats wil hij namens Wilma, zijn vrouw, het 
bestuur bedanken voor de getoonde belangstelling tijdens haar ziekenhuisopname. Het gaat 
inmiddels een stuk beter. Hij vraagt of er geen leden overleden zijn, omdat er geen minuut 
stilte in acht is genomen. De voorzitter antwoordt bevestigend. Gelukkig zijn ons geen leden 
ontvallen. Hij vraagt of de SZO zich nog eens kandidaat kan stellen voor de organisatie van 
het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland. Dat is volgens hem al heel lang geleden. Misschien 
dat de SZO daarvoor nog weer eens voor in aanmerking zou kunnen komen. De voorzitter 
zegt toe, dat we dit in het bestuur zullen bespreken. 
Jan Willem Westendorp: 
Hij vraagt of er namens de SZO een spelregelteam bestaat. Hij zag in het clubblad dat we 
ternauwernood aan een wedstrijd hebben meegedaan. Is er belangstelling voor een spelregel-
team? De voorzitter zegt dat dit een punt is voor het bestuur in relatie tot het functioneren 
van de Technische Commissie. De bestuur heeft de wens om een spelregelteam van een 
aantal (6) leden van de SZO mee te laten doen. De voorzitter is van mening dat een grote 
vereniging als Zwolle aan de spelregelwedstrijden van het District mee behoort te doen. De 
voorzitter neemt aan dat de heer Westendorp kennelijk belangstelling heeft om mee te doen. 
De heer Westendorp vraagt of het veldvoetbaltoernooi van COVS District Oost in Voorst 
reeds bekend is. Het antwoord is JA, n.l. zaterdag 6 juni 2009. De datum is geruild met 
COVS Nederland. Het NK veldvoetbal wordt georganiseerd door de COVS-groep Enschede. 
De voorzitter deelt mede, dat er nog bericht komt via publicatie(s) in het clubblad of via de 
Technische Commissie. 
Jan van Dijk: 
Hij vraagt of de KNVB nog steeds niet bereid is om de 70-jarig leeftijdsgrens af te schaffen. 
Hij vraagt wat de “bottelnek” is. De secretaris zegt, dat deze leeftijdsgrens is opgenomen in 
de Reglementen van de KNVB. Daar kan de COVS – helaas – niets aan doen. De secretaris 
zegt, dat er via de andere kant – via Erica Terpstra van het NOC*NSF – steeds meer weer-
stand komt tegen deze regel. Maar zolang het Reglement van de KNVB niet wordt veranderd 
kan de COVS er niets aan doen. 
Jan Broekhuis: 
De heer Broekhuis zegt dat hij namens het districtsbestuur van COVS District Oost in de 
molestatiecommissie van de KNVB participeert. Hij wil bij de leden van de SZO de aandacht 
vragen voor het aantal molestaties en het aantal gestaakte wedstrijden in de eerste helft van 
de competitie. Molestaties: 12 stuks. Gestaakte wedstrijden: 146 stuks.  
Gestaakte wedstrijden bij de standaardteams: 23 stuks. Bij de senioren reserve: 74 stuks. 
Bij de junioren pupillen: 33 stuks. Bij het futsal: 10 stuks. Bij de dames: 5 stuks. Bij de G-
pupillen: 1 stuks. Dit zijn gegevens van KNVB District Oost. De secretaris van COVS District 
Oost wilde deze gegevens even onder de aandacht brengen. De heer Fred Mulder merkt op, 
dat er ook nog (club)scheidsrechters zijn, die bepaalde voorvallen niet melden. Daar zou de 
KNVB ook tegen moeten optreden. De voorzitter dankt de heer Broekhuis voor deze (helaas) 
trieste mededeling. 

15 Genodigden aan het woord 
 Dick Lamers: 

Hij dankt het bestuur van de SZO voor de uitnodiging. Namens de Regiocommissie A komen 
zij natuurlijk graag hier op de vergadering van de SZO. De samenwerking is prima, maar zij 
zouden graag van de kant van de SZO meer actie willen zien op het gebied van het werven 
van Praktijkbegeleiders. Er zijn jonge scheidsrechters, die net beginnen en graag willen 
fluiten, maar een stuk begeleiding nodig hebben. In de ogen van de Regiocommissie A is 
daar bij de COVS-groep Zwolle tè weinig aandacht voor. Hij is van mening, dat die aandacht 
op de agenda moet komen van het bestuur van de SZO. Hij vindt, dat er binnen de SZO 
leden moeten worden geworven, die jonge scheidsrechters gaan begeleiden. De KNVB is op 
de goede weg om er begeleiders bij te krijgen, maar ze moeten ook worden behouden. Hij wil 
hier graag de nodige aandacht voor.  
Vervolgens wil hij alle leden die herbenoemd zijn feliciteren. Proficiat daarmee! Hij wenst de 
nieuwe secretaris Jan Lahuis succes in deze club. Hij wil tevens de mensen die onderschei-
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den zijn feliciteren. Fantastisch! Hij vindt het 50-jarig lidmaatschap van de heer Tonnie 
Eikelboom wel heel erg knap. Hij richt zich tot de heer Jan van Tongeren. Hij heeft moeilijke 
tijden achter de rug. Maar hij is er! Hij richt zich tot de heren Goedhart en Zanting. Het is 
hen gegund. Jammer dat de heer Zanting vanwege zijn gezondheid niet meer langs de velden 
kan staan. De heer Goedhart moest vanwege de 70-jarig leeftijdsgrens terug treden. Volgens 
de heer Lamers is de KNVB hier echt heel erg druk mee. Hij heeft inmiddels een zeer goed – 
intern – stuk gelezen, en zijn medecommissieleden kunnen beamen, dat dit bij de KNVB vrij 
snel een goed beslag zou kunnen krijgen. Of dat dit seizoen nog gebeurt, weet hij niet, maar 
er staat wel iets goeds te gebeuren. Hij feliciteert de onderscheiden leden Wim Weuring en 
Jan Jongman met de Zilveren Scheidsrechter en “last but not least” de voorzitter Hans van 
der Veen met de Gouden Scheidsrechter. Namens de werkcommissie Scheidsrechterszaken 
van de KNVB van harte gegund en gefeliciteerd! De heer Lamers zegt dat de KNVB naast de 
Praktijkbegeleiders ook nog steeds op zoek is naar rapporteurs. De KNVB heeft er aardig 
wat, maar er zijn altijd tè weinig. Hij hoopt dat er bij de actieve scheidsrechters ook weer 
rapporteurs kunnen worden geworven. Hij hoopt dat de gelegenheden zoals vanavond een 
stuk “mond-op-mond”-reklame brengen om het aantal mensen te bewegen actief te zijn op 
de velden of in de zaal. Futsal hoef je tegenwoordig niet meer te zeggen, want het is weer 
zaalvoetbal geworden. Hij wenst iedereen veel succes in het restant van dit seizoen, veel 
plezier en kom gauw weer terug in het “Zwolse”. Daar is het altijd goed! 
De voorzitter dankt Dick Lamers voor zijn goede woorden en het bestuur van de SZO zal er 
acte van nemen. 
Gerhard Langenkamp: 
Hij wil het kort houden. Hij feliciteert Jan Lahuis met zijn benoeming als secretaris van deze 
Scheidsrechtersvereniging. Hij feliciteert de SZO met zo’n kanjer als secretaris. Hij feliciteert 
Hans van der Veen en Fred Mulder met hun herbenoemingen als voorzitter en commissaris 
binnen het bestuur. Fred Mulder merkt op dat er nog tè veel (club)scheidsrechters zijn, die 
bepaalde zaken niet melden en dat de KNVB daar ook iets aan zou moeten doen. De heren 
Frans Rigterink en Jacco Schoonhoven worden gefeliciteerd met hun benoeming in de kas-
commissie. Hij zegt de vergadering te hebben beleefd met saamhorigheid en dat maakt een 
groep zo sterk. Hij zou graag willen, dat dit bij alle COVS-groepen in District Oost het geval 
zou zijn. Hij zegt dat de spelregelwedstrijden voor de jeugd in het slop zitten. Dat is in het 
“Zwolse” en het “Deventerse” zo, maar het is opzienbarend, dat het in het “Twentse” en in de 
“Achterhoek” wel lukt om jeugdspelregelteams bij elkaar te krijgen. Wellicht dat het ook een 
mentaliteitskwestie is. Maar waar ligt het nu aan? Misschien dat we het daar met elkaar 
eens over moeten hebben. Het zou toch zonde zijn als dit soort wedstrijden in de toekomst 
gaan verdwijnen. Hij zegt dat het prettig is om mede te delen, dat het bestuur van COVS 
District Oost er in is geslaagd om de bezetting weer compleet te krijgen. Tijdens het voorzit-
tersoverleg van woensdag 1 april 2009 bij de COVS-groep Zutphen, zal de voorzitter van 
COVS District Oost gaan mededelen, hoe de samenstelling er uit zal gaan zien. Hij hoopt dat 
de COVS-groepen van COVS District Oost op de JADV van 20 april a.s. hieraan hun goed-
keuring kunnen geven. Er wordt in de komende tijd zeker terug gekomen op de statuten van 
COVS Nederland. Namens het districtsbestuur van COVS Oost dankt hij het bestuur van de 
SZO voor het inmiddels 30 jaar organiseren van het Districtstoernooi Zaalvoetbal om de Jan 
Willem van Essen wisselbeker. Gelukkig is de problematiek, die is ontstaan tussen de KNVB 
en de COVS (groep Zwolle), als wijze mannen opgelost. Dat wil zeggen dat de KNVB en COVS 
elkaar nodig hebben. De samenwerking in deze is onontbeerlijk. Hij wil de voorzitter compli-
menteren met de snelle wijze van vergaderen. Hij dankt het bestuur voor de uitnodiging van 
deze vergadering en wenst de vereniging het allerbeste voor de toekomst en hij dankt ieder-
een voor hun aandacht. 
De voorzitter dankt de heer Gerhard Langenkamp voor de mooie woorden. Hij is volgend jaar 
weer welkom, want hij brengt met zijn humor en zijn kwinkslag een vrolijke noot in onze 
vergadering. 
Jan Wissink:  
Hij staat hier om als laatste deze vergadering af te mogen sluiten. Hij vond het een construc-
tieve vergadering. Een vergadering van 1 ½ uur. Hij vond het wel – mede door de komst van 
de heer Gerhard Langenkamp – een vergadering met een lach en een traan. Fantastisch om 
zo met elkaar om te gaan. Een constructieve vergadering, alhoewel niet alle stukken met een 
hamerslag afgemaakt konden worden, was het een goede vergadering, die door Hans op een 
fantastische wijze is geleid. Hij wil de herbenoemde bestuursleden feliciteren. Hij heeft de 
cijfertjes gezien. De penningmeester wordt niet altijd genoemd, maar hij wil toch de penning-
meester even gememoreerd hebben. De wijze waarop Bert het doet, is meer dan fantastisch. 
De penningmeester staat weliswaar niet op de voorgrond, maar het werk dat wordt verricht 
is meer dan uitstekend. Grote klasse! Hij wil alle jubilarissen feliciteren. Hij wil niet iedereen 
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nogmaals noemen, want dan vervallen we in herhalingen. Hartstikke goed. Fijn om deze 
mensen in onze club te hebben. Zoveel jaren lang, met zo’n grote verdienste. Een felicitatie is 
op zijn plaats. Mannen, proficiat! En dan onze nieuwe secretaris. Hij mag er niet tè veel over 
uitweiden. Dat zal en wil hij ook niet doen. Er zijn al mensen vóór hem geweest, die hem de 
loftrompet hebben toegeblazen. Dat was terecht! Maar hij is als erevoorzitter bijzonder blij 
met hem als secretaris van de SZO. Hij is van mening dat we met hem een man met kennis 
in huis hebben gehaald en daar is de SZO zeer trots op. Gefeliciteerd met de benoeming en 
enorm veel succes. Daar waar nodig kan hij rekenen op de leden van de SZO. Toi, toi, toi! 
De voorzitter, onderscheiden met de Gouden Scheidsrechter. Het gaat goed met de SZO. We 
hebben de laatste tijd nogal wat “Gouden Scheidsrechters” binnen gekregen. Er zijn jaren 
over heen gegaan na de onderscheiding van Jan van Tongeren bij zijn afscheid, voordat een 
SZO-lid de Gouden Scheidsrechter opgespeld heeft gekregen. Er zijn 5 Gouden Scheidsrech-
ters bijgekomen voor Jan Wissink in 2007, voor Klaas Muis en Fred Mulder in 2008 en voor 
Hans van der Veen in 2009. En de huidige secretaris Jan Lahuis kreeg de Gouden Scheids-
rechter reeds in 2001 uitgereikt. Klaas Muis had toegezegd hier vanavond te zijn, maar hij is 
er jammer genoeg niet. Hij wenst het bestuur veel succes en hoopt dat er weer een waardige 
Technische Commissie komt. Hij wil ook een pleidooi houden voor een goede contactavond. 
Hij hoopt de leden in dezelfde grote getale als vanavond te kunnen ontmoeten. Bedankt! Hij 
wenst het bestuur succes! De voorzitter dankt de erevoorzitter voor zijn mooie woorden. 

16 Sluiting 
  

De voorzitter vraagt of iedereen de kaart voor Geert Groot Koerkamp heeft getekend. Hij wil 
graag dat alle jubilarissen voor het spandoek van de SZO komen voor een mooie foto voor 
het nageslacht. De voorzitter zegt dat we zijn gekomen aan het eind van de Algemene Leden-
vergadering. We kunnen terugkijken op een goede en gezellige Algemene Vergadering met 
hier een daar een kwinkslag, ingebracht door het “Deventerse”, en hij spreekt de wens uit 
dat de SZO een stabiele factor kan blijven in COVS District Oost. Hij hoopt door te kunnen 
groeien naar 200 leden. Hij is ook van mening dat (jonge) scheidsrechters zich moeten aan-
sluiten bij een COVS-groep, ook al is dat nu Apeldoorn, Deventer, Nijverdal of Zwolle. Zij 
moeten zich gaan organiseren. Hij wenst de (her)benoemde bestuursleden veel succes in de 
komende periode, de mensen die zijn onderscheiden nogmaals van harte gefeliciteerd en hij 
hoopt dat zij nog vele jaren in goede gezondheid hiervan mogen genieten en SZO’er zullen 
blijven. Hij dankt allen voor hun komst naar “De Vrolijkheid”, hun aandacht en hij wenst 
iedereen een behouden thuisvaart en wellicht tot ziens op de activiteiten van de SZO. Hij 
sluit hiermede de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2009 af. 
 

  

 
 
Hardenberg, 22 maart 2009 
 
Jan Lahuis, secretaris SZO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


