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          Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.O. 

 
 

 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2008 

 

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

   44 leden van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.; 
 

   Genodigden 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, in het bijzonder 
C.A.R.M. Burm, voorzitter van de Districtscommissie Scheidsrechterszaken, H.M. Lamers, 
voorzitter van Werkcommissie Scheidsrechterszaken in Regio A, J. Kamphuis en S. de Jager, 
leden van de Werkcommissie Scheidsrechterszaken in de Regio A. Voorts G. Langenkamp, 
voorzitter van COVS District Oost, J. Broekhuis, secretaris van COVS District Oost en H. 
Marsman, regioschrijver voor De Scheidsrechter. Daarnaast J.S.D. Wissink, erevoorzitter,  
H. Snijder en K. Muis, ereleden en G. Groot Koerkamp, F.M. Mulder, T. van Unen, M.R. 
Schilstra en J.M. Tabak, leden van verdienste van de SZO. 
 

2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2007 

 De notulen van de ledenvergadering van 19-03-2007 worden onveranderd goedgekeurd en 
onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld. 
 

3 Ingekomen stukken 

 Bericht van verhindering is ontvangen van J.H.M. Huis in ’t Veld, A.H. van Bruggen, H.G. 
van Diepen, J. Schoonhoven, D. Modderman, D. van den Bosch en J. Wever. 
 

4 Jaarverslag van de secretaris 

 J.S.D. Wissink pleit voor een uitgebreider verslag, dat als aparte bijlage met het clubblad 
meegestuurd wordt. De functie van naslagwerk komt in de huidige uitvoering onder druk te 
staan. Hij mist een aantal activiteiten, als receptiebezoek en de aanwezigheid bij het 75-jarig 
jubileum van de COVS. De voorzitter deelt mee, dat alle papieren die aangeboden worden 
aan het Historisch Centrum wel op A4-formaat aangeleverd worden. Het jaarverslag wordt 
vervolgens goedgekeurd en onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld. 
 

5 Jaarverslag van de penningmeester 

 De contributie heeft iets meer opgebracht dan begroot was door de stijging van het ledental, 
maar de afdracht aan de COVS is daardoor ook hoger geworden. Het blad “de Scheidsrech-
ter” vormt nog steeds de grootste uitgavenpost voor de COVS. Het jaarverslag wordt goedge-
keurd en onder dankzegging aan de penningmeester vastgesteld. 
 

6 Verslag kascommissie 

 De kascommissie brengt bij monde van H. Maat verslag uit. De commissie heeft alles in 
goede orde bevonden en stelt de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur  
décharge te verlenen. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. De voorzitter dankt de leden 
van de kascommissie voor hun inzet. 
 

7 Verkiezing kascommissie 

 H. Maat treedt reglementair af. S. de Jager wordt herbenoemd en volgens het rooster van 
aftreden wordt het reservelid F. Rigterink in de kascommissie benoemd. Als nieuwe reserve 
wordt benoemd J. Schoonhoven. 
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8 Begroting 2008 en vaststelling contributie 

 De vergadering gaat accoord met het bestuursvoorstel de contributie niet te verhogen. Van 
de Stichting Toto-Lotto ontvangt de SZO in 2008 een bedrag van € 450,00 in plaats van de  
€ 250,00, die in de stukken zijn vermeld. 
 

9 Aanwijzen gemachtigde Algemene Districts Vergadering COVS Oost 

 De voorzitter J. van der Veen wordt gekozen als gemachtigde voor de Jaarlijkse Alge-mene 
Districts Vergadering (JADV) van de COVS District Oost, met H. Schrik en A.J. de Roo als 
(mogelijke) vervangers. 
 

10 Bestuursbeleid 

 De voorzitter dankt allen die zich op enigerlei wijze hebben ingezet voor de SZO.  
De Technische Commissie heeft aanvulling nodig. B. Rorije heeft zich al aangemeld en 
tijdens de vergadering meldt zich H. J. van den Beld.  
De Redactiecommissie zorgt elke keer weer voor een mooi clubblad. Een punt van zorg vormt 
het aantal advertenties dat gestaag terugloopt.  
De kaartavonden kennen een redelijke opkomst.  
De traditionele kerstbingo zorgt elk jaar weer voor het terugzien van oude bekenden.  
Het Jan Willem van Essen futsaltoernooi zal in 2009 voor de 30e keer gespeeld worden.  
De trainingsgroepen in Emmeloord en Hattemerbroek functioneren goed.  
Belangstellenden kunnen zich melden voor een trainingsjack met het SZO-logo en voor 
vaantjes voor de pupil van de week.  
De contacten met de zusterverenigingen van de COVS in District Oost en de KNVB verlopen 
in volle harmonie. Iedereen is zich ervan doordrongen dat men gezamenlijk het belang van 
de voetballer en scheidsrechter nastreeft. 
G. Vrieling ontvangt een scheidsrechtersshirt met de opdruk 1963 – 2008. Hij is 45 jaar 
actief scheidsrechter, maar moet binnenkort stoppen in verband met de 70-jarige leeftijds-
grens. Daarnaast ontvangt hij het COVS-horloge. 
Vervolgens wordt D.T. van der Graaf in het zonnetje gezet. Hij heeft alle door hem geleide 
wedstrijden gearchiveerd en de teller staat in 27 jaren intussen op 1710 wedstrijden en het 
einde is nog niet in zicht. Een boeket bloemen en de SZO-speld vallen hem ten deel. 
P. de Leeuw (61 jaar lid) en J. Lensink (70 jaar lid) ontvangen het jubileumboek van de 
COVS en het wandbord.  
G. Langenkamp heeft namens de COVS een speld en bloemen voor een aantal jubilarissen. 
25 jaar lid: H. Schrik, A.B. Slijkhuis, J. van der Veen en L. van der Weerd.  
40 jaar lid: J.M. Tabak. 
F.M. Mulder ontvangt van G. Langenkamp de Gouden Scheidsrechter voor al zijn verdien-
sten. Vanaf 1972 lid van de Toto-lotto-commissie en vanaf 1982 bestuurslid van de SZO. 
J. Lahuis spreekt K. Muis toe en speldt hem de Gouden Scheidsrechter op voor al zijn ver-  
diensten voor de COVS. Lahuis memoreert zijn enorme staat van dienst. Secretaris en voor-
zitter van de Technische Commissie van de SZO, bestuurslid, secretaris en voorzitter van de 
SZO, voorzitter van COVS District Oost en bestuurslid (portefeuillehouder technische zaken, 
veld- en zaalvoetbal) van COVS Nederland. 
 

11 Bestuursverkiezing 

 A.J. de Roo, penningmeester, en H. Schrik, commissaris, waren aftredend en hebben zich 
herkiesbaar gesteld. Beiden worden herbenoemd in hun functie. W. Weuring, secretaris, was 
aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur zoekt nog een opvolger. De voorzitter liet zijn 
dankwoord vergezeld gaan van een schitterend scheidsrechtertenue. 
 

12 Rondvraag 

 W. Jongman roept de aanwezigen op om adverteerders te zoeken voor het clubblad. 
G. Vrieling spreekt zijn grote waardering uit voor de aandacht die de SZO besteed heeft aan 
zijn 45-jarig jubileum en het passende geschenk. 
K. Muis kijkt in zijn dankwoord aan de SZO en COVS terug op de jaren in het veld en in de 
diverse besturen. Hij memoreert enkele goede herinneringen en zegt toe, dat hij de gouden 
speld met ere zal dragen. 
C.A.R.M. Burm wenst de herbenoemden en de jubilarissen namens de KNVB geluk. Het is 
een opmerkelijk feit dat in de huidige maatschappij vrijwilligers zo lang zich belangeloos 
hebben ingezet voor COVS en de voetbalbond. Een punt van zorg blijft het (te) grote aantal 
afmeldingen in de weekeindes. De KNVB zal in de komende jaren extra aandacht schenken 
aan de clubarbitrage. H. Poffers en J.H.M. Huis in ’t Veld zullen een en ander vanuit de 
Regiocommissie begeleiden. De leeftijdsgrens -70 jaar- blijft onderwerp van gesprek en ligt 
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geregeld onder vuur. De Topklasse voor het veldvoetbal wordt hoogstwaarschijnlijk binnen 
enkele jaren ingevoerd, en zal voor velen gevolgen hebben. Garage Pouw zal adverteren in 
het clubblad. 
G. Langenkamp spreekt namens het bestuur van COVS District Oost. Het districtsbestuur 
bestaat nog uit 3 personen en heeft dringend aanvulling nodig. Hij feliciteert de gekozen en 
herbenoemden en de jubilarissen en wenst het bestuur veel wijsheid.  
J.S.D. Wissink spreekt zijn waardering uit voor het feit dat de vergadering zo lang duurt. Hij 
heeft genoten van de feestelijke stemming. Veel decoraties en onderscheidingen. De Gouden 
Scheidsrechter voor K. Muis acht hij meer dan verdiend. Voor de aftredende secretaris heeft 
hij nog enkele foto’s uit z’n eigen archief. Hij dankt het bestuur voor alle werk, wenst de 
bestuursleden alle goeds toe en zegt toe, desgewenst hand- en spandiensten te willen 
verlenen. 
 

13 Sluiting 

 De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en hun inbreng, wenst iedereen wel thuis 
en sluit de vergadering. 
 

  

 
 
 
Zwolle, 21 maart 2008 
 
 
 
Wim Weuring. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


