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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 21 maart 2011 

 

Aanwezig: J. van der Veen, voorzitter SZO;  
   J. Lahuis, secretaris SZO; 
   G.J. Kuiper, penningmeester SZO; 
   H. Schrik, bestuurslid (commissaris 1) SZO; 
   F.M. Mulder, bestuurslid (commissaris 2) SZO; 
  

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

   Genodigden (3) COVS District Oost en Zustergroepen. 
 

   Genodigden KNVB met kennisgeving afwezig. 
 

Pnt Omschrijving – besluit 
  

1 Opening 

 De voorzitter, Hans van der Veen, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Hij heet vervolgens de Leden van Verdienste Fred Mulder, Joop Tabak, Teun van Unen en 
Meindert Schilstra van harte welkom. In het bijzonder heet hij welkom de genodigden van 
COVS District Oost, de heren Gerard Langenkamp (voorzitter), Toon Schutte (secretaris) en 
Jan Broekhuis (penningmeester, tevens lid SZO). Van de KNVB District Oost, de heren Dick 
Lamers, Jan Kamphuis, Siem de Jager, Wim Berse en Jos Huis in ’t Veld (allen tevens lid 
van de SZO). Van onze zustergroep Nijverdal de heren J.A. Arrindell en G. Schuurman. 
 

Alvorens de agenda te willen vervolgen vraagt de voorzitter één minuut stilte ter nagedachte-
nis aan het overlijden van ons oudste lid, Jan Lensink. Dat hij moge rusten in vrede. 
 

2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2010 

 De voorzitter stelt de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar 22 maart 
2010 aan de orde en vraagt of er nog aan- of opmerkingen zijn. Er zijn geen aan- of opmer-
kingen, zodat de notulen onder dankzegging aan de secretaris Jan Lahuis ongewijzigd wor-
den goedgekeurd en vastgesteld.  
 

3 Ingekomen stukken en mededelingen 

 Ingekomen stukken 
De secretaris deelt mede, dat er zoals gewoonlijk vele telefonische, schriftelijke, mondelinge 
en per e-mail berichten van verhindering en afmeldingen zijn ontvangen. Er zijn afmeldingen 
ontvangen van Jaap Jongejan uit Emmeloord, Jorel Wever uit Dronten, Freek Vos uit 
Dronten, Jaco Schoonhoven uit Elburg, William Smit uit Nunspeet, Jesse Telgenhof uit 
Zwolle, André Hoogendoorn uit Dronten, Remco Jongman uit Emmeloord, Stan Burm uit 
Zwolle, Jan Jongman uit Emmeloord, Willem Kruit uit Wijhe, Tonnie Eikelboom uit Zwolle, 
Jan Willem Westendorp uit IJsselmuiden, Stefan Meester uit Zwolle, Jan Wissink uit Zwolle, 
Geert Vrieling uit Nieuwleusen, Klaas Muis uit Vollenhove, Herman Snijder uit Hattem, 
Herman Jongman uit Zwolle, Johan Goedhart uit Nunspeet, Siemen Jongman uit 
Vollenhove en Ben Bastiaan uit Kampen. 
Er zijn twee ingekomen stukken ter behandeling op de Algemene Ledenvergadering van 21 
maart 2011 ontvangen. In de eerste plaats een e-mail van Jos Huis in ’t Veld, waarin hij 
aankondigt dat hij aan het eind van het seizoen 2010-2011 definitief stopt als trainer van de 
trainingsgroep Hattemerbroek. De e-mail wordt behandeld bij agendapunt 10. Daarnaast 
heeft Jos in dezelfde e-mail zijn ongenoegen geuit over het bestuur. Aangezien Jos gevraagd 
heeft om de e-mail op de Algemene Ledenvergadering te behandelen, wordt de e-mail als een 
ingekomen stuk beschouwd. De voorzitter Hans van der Veen  heeft inmiddels een verhelde-
rend gesprek gevoerd met Jos en zijn de dingen en het ongenoegen uitgepraat. Feit blijft dat 
het bestuur voor komend seizoen moet uitzien naar een opvolger voor Jos Huis in ’t Veld. In 
de tweede plaats is er een uitnodiging ontvangen van COVS District Oost voor de Jaarlijkse 
Algemene Districts Vergadering (JADV) van COVS District Oost d.d. 18 april 2011 te 
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Apeldoorn. Er zijn geen schokkende agendapunten, die behandeling zouden behoeven op 
deze vergadering. Alle punten passen binnen het vastgesteld beleid van de COVS. De jaar-
stukken van COVS Nederland zijn nog niet ontvangen, zodat deze niet kunnen worden be-
handeld. Het NK veldvoetbal van COVS Nederland wordt op 4 juni 2011 georganiseerd door 
de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem e.o. 
Er zijn verder geen ingekomen stukken ten behoeve van behandeling op de Algemene Leden-
vergadering van de SZO. 
Mededelingen 
De secretaris wil de leden van de SZO nogmaals wijzen op de website van de COVS. Ga naar 
www.covs.nl - dan naar Groepen - dan naar de groep Zwolle - daar staan de berichten op. Af 
en toe komt er een bericht op de homepage, maar er wordt zoveel gepubliceerd door COVS- 
groepen over artikelen die ook in de pers staan, dat de berichten van de SZO na een halve 
dag al niet meer zichtbaar zijn, waardoor men door moet scrollen naar de volgende pagina. 
Onder de groep Zwolle staan de laatste publicaties onderaan. Als je scrollt naar onderen, 
dan staan daar de notulen van alle bestuursvergaderingen, nadat ze goedgekeurd en vastge-
steld zijn. In het laatste artikel helemaal onderaan, staan alle gegevens over de SZO, het 
bestuur en allerlei onderwerpen. Hieraan hangen ook diverse formulieren, zoals de aanmel-
dingsformulieren, maar ook formulieren voor het aanmelden voor de shuttle-run-test. De 
secretaris wil de leden van de SZO er ook weer op wijzen, dat er nog steeds scheidsrechters-
tenues bij Donaci (voorheen Avanci/Rava Sportswear) kunnen worden besteld. De eerste 
tenues zijn geleverd en zijn de broekjes inmiddels ook al geruild, omdat daar helaas geen 
steekzakken in zaten. Leden van de SZO kunnen een tenue (in zwart, geel of blauw) bestel-
len bij het secretariaat. De secretaris attendeert de leden van de SZO ook op de prijsvraag in 
het clubblad. In alle 5 uit te brengen nummers van 2011 komt een prijsvraag. Na afloop van 
het laatste nummer in december wordt er gekeken, wie de meeste punten heeft behaald. Er 
wordt een scheidsrechterstenue naar eigen keuze weg gegeven. Er zijn 3 voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor de prijs. Je moet lid zijn van de SZO, je moet van elke uitgave 
een oplossing (goed of fout) hebben ingediend en je moet na de 5 uitgaven de meeste punten 
hebben vergaard. Mochten er leden in punten gelijk eindigen, dan zal er worden geloot. De 
secretaris roept de leden dan ook op om de oplossingen van de prijsvraag van het nummer 
van februari die begin maart uitgekomen is, op te sturen naar het secretariaat. Dat kan ook 
per e-mail naar zwolle@covs.nl. Inzendingen moeten vóór 20 april 2011 zijn ingediend. Ter 
gelegenheid van het 50 jaar bestaan van het clubblad "Scheidsrechterskontakt" is het club-
blad ook in een andere jasje gestoken. De secretaris wil de leden verzoeken om in het kader 
van Lief en Leed eventuele gevallen van ziekte en ernstige blessures in hun omgeving door te 
geven aan één van de bestuursleden, zodat er zo mogelijk actie kan worden ondernomen. De 
uitgestelde kaartavond van afgelopen donderdag wordt nu gehouden op donderdag 24 maart 
a.s. bij Café Restaurant De Vrolijkheid te Zwolle. Hier dus. 
De voorzitter constateert een hele lange lijst van afmeldingen, maar het is toch wel fijn dat 
mensen de moeite nemen om zich af te melden en sluit hiermee dit agendapunt af. 
 

4 Jaarverslag 2010 van de secretaris 

 De voorzitter stelt het Jaarverslag 2010 van de secretaris aan de orde. Zijn er nog aan- of 
opmerkingen of vragen? Er zijn verder geen aan- en opmerkingen, zodat het Jaarverslag 
2010 onder dankzegging aan de secretaris Jan Lahuis onder applaus ongewijzigd wordt 
goedgekeurd en vastgesteld. 
 

5 Jaarverslag 2010 van de penningmeester 

 De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, die een toelichting op het Jaarverslag 
2010 zal geven. Iedereen heeft de financiële stukken ontvangen. We doen het dit jaar iets 
anders. We zetten het dit jaar met de beamer op het scherm. De penningmeester vraagt of er 
nog op- en/of aanmerkingen zijn. Het aantal leden is nagenoeg gelijk gebleven. De donaties 
zijn iets verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Er zijn meer advertentiegelden voor het club-
blad binnengekomen. De Toto/Lotto-gelden zijn dit jaar voor het laatst. Dat is wel jammer. 
Dat is elk jaar wel ongeveer € 650,=. Dat missen we toch wel even. De subsidie is van de 
KNVB. De administratiekosten zijn behoorlijk verhoogd. We hebben nieuwe enveloppen en 
nieuw briefpapier aangeschaft, dat niet geraamd is. Dan loopt het aardig uit de pas. Bij de 
attenties ben je afhankelijk van ziekte en vreugdevolle gelegenheden. Dat is nooit goed te 
begroten. De afdracht aan COVS Nederland zit redelijk aan het bedrag dat begroot is als je 
bedenkt dat er nog een afdracht moet plaatsvinden. De penningmeester geeft hierop een toe-
lichting. De eenmalige kosten hebben betrekking op het wijzigen van de statuten. De kosten 
vielen hoger uit dan gedacht. We kregen daarvoor wel subsidie van COVS Nederland. Dat 
was toch een grote tegenvaller. Daarnaast werd een nieuw tenue voor het voetbalteam aan-
geschaft. We hebben een negatief resultaat geboekt, maar dat werd door de penningmeester 
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op een correcte wijze verwoord. Voor de begroting is doorgeborduurd op de cijfers van 
voorgaande jaren. Het Jaarverslag 2010 wordt onder dankzegging aan de penningmeester 
Gerrit Kuiper onder applaus goedgekeurd en vastgesteld. 

6 Verslag kascommissie 

 De voorzitter geeft het woord aan de vertegenwoordiger van de kascommissie. De heer Johan 
Hut zegt dat de kascommissie geen onvolkomenheden heeft kunnen ontdekken en stelt de 
Algemene Ledenvergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid. 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 de Algemene Vergadering voor om Johan Hut in de kascommissie te herbe-
noemen. Jaco Schoonhoven treedt volgens het Huishoudelijk Reglement af. De voorzitter 
heeft voor de vergadering Dick Ruiter bereid gevonden om zitting te nemen in de kascom-
missie. Bert de Roo heeft zich bereid verklaard als reservelid op te treden. De Algemene Ver-
gadering gaat hiermee akkoord. 
 

8 Vaststelling contributie 2011 

 Overeenkomstig het bestuursbesluit d.d. 4 februari 2009, dat de contributie na de Algemene 
Ledenvergadering van 16 maart 2009 de eerste drie jaar niet zal worden verhoogd, stelt het 
bestuur voor om de contributie over 2011 niet te verhogen. De voorzitter gaat er vanuit, dat 
de vergadering hier mee kan instemmen. De Algemene Vergadering gaat akkoord. 
 

9 Vaststelling begroting 2011 

 De voorzitter geeft opnieuw de microfoon aan de penningmeester. Er is voortgeborduurd op 
de financiële administratie van 2010. Er zijn geen grote verschillen aan te merken. Er zijn 
verder geen vragen, zodat de begroting voor 2010 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

10 Bestuursbeleid 

 De voorzitter dankt alle leden, die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze Scheids-
rechtersvereniging. Hij denkt daarbij in eerst instantie aan zijn mede-bestuursleden, die vele 
uren vrijmaken om de vereniging draaiende te houden. Verder de Redactiecommissie van 
Wout en Wilma Jongman, daarbij geassisteerd door Fred en Netty Mulder en Feikje en Jan 
Westerhof. De redactie doet al jaren fantastisch werk en zorgt er ieder jaar voor dat we vijf 
keer per jaar een mooi clubblad in de bus krijgen. Het clubblad is ook het visitekaartje van 
de SZO. Dit jaar hebben wij met het 50-jarig jubileum van de redactie een andere omslag 
gemaakt, zoals men heeft kunnen zien bij het nummer van februari. Dat gaat het hele jaar 
zo door om ons te manifesteren. De kaartavond onder leiding van Marinus Blankvoort en 
Gradus Wezenberg is een vast item voor de SZO. Dat is altijd weer een leuke avond om aan 
mee te doen. De Kerstbingo en het Jan Willem van Essentoernooi zijn al jaren onze vaste 
activiteiten en die willen we ook graag voortzetten. We hebben twee trainingsgroepen binnen 
de SZO, in Emmeloord en Hattemerbroek. In Emmeloord hebben we twee nieuwe trainers, 
Tiemen de Boer en Gerrit Beekman, die het stokje hebben over genomen van Jan Jongman. 
In Hattemerbroek zullen we naar nieuwe trainers moeten uitzien. Er was een zeer kritische 
en terecht mail van Jos Huis in ’t Veld. Het bestuur heeft gewoon nagelaten om actiever op 
zoek te gaan naar een opvolger. Jos maakt het seizoen af, maar daarna moet er echt iemand 
anders komen. De voorzitter maakt zijn excuses richting Jos. In een persoonlijk gesprek is 
daar goed en constructief over gesproken. Het bestuur zal de groep uit Hattemerbroek uit-
nodigen om over deze problematiek te praten. Dit wordt dus vervolgd. Er zijn wellicht leden 
van de SZO, die wel een cursus tot trainer willen volgen. Ons doel is om de trainingsgroep in 
Hattemerbroek in stand te houden. Fred Mulder is namens het bestuur de contactpersoon 
voor de trainingsgroep in Emmeloord. Henk Schrik is dat voor Hattemerbroek. Het bestuur 
van de SZO wenst ook de goede contacten met de zusterverenigingen van de COVS in stand 
te houden. Met de werkcommissie Regio A hebben we goede contacten en dat willen we ook 
graag zo houden. De SZO zal om informatie vragen bij de KNVB omtrent het functioneren 
van Dick Lamers. We zijn nooit goed op de hoogte gebracht van het feit wat er aan de hand 
is geweest. Van de één op andere dag hoor je dat hij niet meer in functie is. Dat heeft ons 
altijd bevreemdt. We gaan er vanuit dat we daar een goede uitleg over krijgen en vinden het 
jammer dat dit niet eerder is gebeurd. De voorzitter verwijst nog eens naar de website van de 
COVS, groep Zwolle, waar de secretaris diverse informatie opzet. De voorzitter vraagt of er 
nog op- en aanmerkingen zijn op het bestuursbeleid. Joop Tabak vraagt hoe het zit met de 
COVS-groep Meppel. De voorzitter zegt dat we een constructief gesprek hebben gevoerd met 
de COVS-groep Meppel. We hebben de overeenkomst enigszins bijgesteld en de bedoeling is, 
dat we 1 keer per jaar bij elkaar komen. Die contacten willen we weer aanscherpen. Dat is 
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ook voor onze leden uit Emmeloord van belang, want zij fluiten immers in het KNVB District 
Noord. We trachten samen met de groep Meppel hun belangen daar eveneens te behartigen. 
De voorzitter dankt de leden voor het in het bestuur gestelde vertrouwen. 
Vervolgens last de voorzitter een korte pauze in. 
 

11 Bestuursverkiezing 

 De voorzitter heropent de vergadering. 
 

Volgens het rooster van aftreden overeenkomstig artikel 13, lid 3, van het Huishoudelijk 
Reglement van de SZO is de secretaris Jan Lahuis, periodiek aftredend. De heer Lahuis 
heeft aan het bestuur kenbaar gemaakt zich voor een periode van drie jaar herkiesbaar te 
stellen. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, zodat de secretaris onder applaus wordt 
herbenoemd. 
 

12 Rondvraag 

 Een rondvraag is bedoeld voor het stellen van vragen, waarop door het bestuur een antwoord 
kan worden gegeven. Mocht er op dat moment geen antwoord kunnen worden gegeven, dan 
neemt het bestuur de vraag en eventuele opmerkingen en toelichtingen mee naar de eerst 
volgende bestuursvergadering, waarna een besluit wordt genomen. De rondvraag is derhalve 
niet bedoeld voor het voeren van een discussie over een bepaald onderwerp. 
De voorzitter vraagt, wie de secretaris kan noteren voor de rondvraag. 
Albert van der Scheer (IJsselmuiden). De heer Van der Scheer heeft een suggestie om over 
zijn onderwerp mee te nemen naar het overleg met de KNVB. Hij fluit zelf niet meer voor de 
KNVB en komt dan vaker op het voetbalveld om naar een wedstrijd te kijken. Hij ziet op de 
velden dingen, vooral bij jeugdwedstrijden. Hij schrikt van het gedrag van sommige mensen 
langs de lijn. Van het commentaar op de arbitrage. Hij zal altijd trachten zijn collega’s te ver-
dedigen. Hij schrikt ook van de personen, die de wedstrijden leiden. Hij vraagt zich dus af of 
sommige mensen niet beter kunnen stoppen, want ze bewegen nauwelijks op het veld. Hij 
vindt het ook jammer voor de jeugd, want het komt vooral bij jeugdwedstrijden voor. Laat ze 
senioren gaan fluiten en de jeugdwedstrijden door scheidsrechters leiden, die in een hogere 
groep fungeren. Hij stelt voor om dit eens bij de KNVB aan te kaarten. Hij is altijd bereid om 
een en ander toe te lichten. We hebben het genoteerd en zullen dit binnen het bestuur aan 
de orde stellen. Teun van Unen (Wezep) reageert op de suggestie van Albert van der Scheer. 
Hij stelt voor om bij de oudere scheidsrechters toch twee keer per jaar een rapporteur aan te 
stellen. Hij weet dat rapporteurs niet dik gezaaid zijn, maar zou dit toch op prijs stellen. Er 
moet toch op worden toegezien, dat ook zij goed functioneren. De 70-jarige leeftijdsgrens is 
er niet meer, maar er mag best op ze worden gelet. We nemen ook de opmerkingen van de 
heer Van Unen mee naar het overleg met de KNVB. 
 

13 Huldigingen 

 De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter, Gerard Langenkamp en budgethouder, de 
heer Jan Broekhuis van COVS District Oost die de huldigingen van onze leden zullen verzor-
gen. De heer Langenkamp dankt het bestuur van de SZO voor de ruimte, die het aan het 
bestuur van COVS District Oost geeft om de huldigingen te verrichten. De heer Langenkamp 
roept de heer B.J. Renker uit Slagharen naar voren. De heer Renker is lid sinds 1 mei 1986 
en als zodanig 25 jaar lid van de COVS. De heer Broekhuis spelt de heer Renker de 25-jarig 
lidmaatschapsspeld op. Namens het bestuur overhandigt bestuurslid Fred Mulder hem een 
boeket bloemen. De voorzitter van COVS District Oost roept nu Jaap van Werven uit Wezep 
naar voren, die eveneens sinds 1 mei 1986 25 jaar lid is van de SZO. Ook hem worden de 
versierselen opgespeld en ontvangt hij eveneens een boeket bloemen. Ook volgende jubilaris, 
de heer P.M.E. Wellenberg uit Raalte, is sinds 1 mei 1986 25 jaar lid van de COVS. Ook de 
heer Wellenberg neemt de speld met het bijbehorende boeket bloemen in ontvangst. De heer 
Langenkamp roept vervolgens de heer W.K.A. Berse uit Zwolle naar voren. De heer Berse is 
vanaf 1 juni 1971 lid van de SZO en heeft diverse jaren deel uitgemaakt van de Technische 
Commissie en het bestuur van de SZO. De heer Berse is thans nog lid van de Regio A van de 
KNVB District Oost, waar hij het aanstellen van rapporteurs in het zaalvoetbal in zijn porte-
feuille heeft. De heer Broekhuis spelt hem de 40-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigt 
de heer Mulder hem eveneens een boeket bloemen. Het volgende lid van de SZO, dat even-
eens vanaf 1 juni 1971 40 jaar lid is van de COVS, is de heer H.A.G. Heuven uit Luttenberg. 
Voor zover bekend heeft de heer Heuven geen bestuursfuncties binnen de SZO vervult. De 
heer Heuven neemt ook de 40-jarig lidmaatschapsspeld in ontvangst. De heer Langenkamp 
roept de vrouw van de heer Heuven eveneens naar voren. De heer Mulder overhandigt haar 
het boeket bloemen. De voorzitter van COVS District Oost richt zich tot de heer H. Schrik.  
Henk schrikt er van. Hij vraagt de heer Schrik te gaan staan. De heer Schrik heeft in twee 
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perioden van 4 en 9 jaar een bestuursfunctie binnen de Scheidsrechtersvereniging Zwolle 
e.o. vervuld. Het bestuur heeft een verzoek tot COVS Nederland gericht om de heer Schrik 
voor zijn bestuursfuncties en getoonde inzet te decoreren met de Zilveren Scheidsrechter. 
Het Verenigingsbestuur COVS Nederland heeft het verzoek van de SZO gehonoreerd, zodat 
de heer Broekhuis hem de Zilveren Scheidsrechter opspelt. Hij wordt met een flink applaus 
van harte gefeliciteerd en ontvangt eveneens een boeket bloemen. Tot slot richt de voorzitter 
van COVS District Oost zich tot de heer J.H.M. Huis in ’t Veld uit Elburg. De heer Huis in ’t 
Veld verzorgt sinds 1993 de training voor de SZO bij Noord Veluwe Boys te Hattemerbroek. 
Ook vervulde de heer Huis in ’t Veld tussen 2005 en 2007 een bestuursfunctie binnen COVS 
District Oost, waar hij de COVS vertegenwoordigde in de DCS. Het bestuur van de SZO heeft 
eveneens voor de heer Huis in ’t Veld een verzoek tot het VCN gericht om hem voor zijn inzet 
te decoreren met de Zilveren Scheidsrechter. Het VCN heeft positief op de aanvraag van de 
SZO gereageerd, zodat aan Jos Huis in ’t Veld de Zilveren Scheidsrechter wordt uitgereikt 
uiteraard vergezeld met een boeket bloemen. De heer Huis in ’t Veld wordt eveneens met 
applaus gefeliciteerd. De heer Langenkamp dankt het bestuur van de SZO voor de tijd en hij 
feliciteert nogmaals alle gedecoreerden. 
De voorzitter Hans van der Veen dankt de voorzitter van COVS District Oost en ook hij wil 
alle gedecoreerde SZO-leden van harte feliciteren en dat ze daar nog vele jaren in goede ge-
zondheid van mogen genieten. De voorzitter roept Jos Huis in ’t Veld nogmaals naar voren. 
De voorzitter overhandigt hem namens het bestuur een fruitmand vanwege het feit, dat hij 
herstellende is van een vervelende rib-blessure. 
De voorzitter roept de heer A.J. (Bert) de Roo naar voren. We hebben wel op informele wijze 
afscheid genomen na zijn aftreden als penningmeester, maar de voorzitter wil het op de 
Algemene Ledenvergadering nog even formeel overdoen. Hij spreekt Bert toe. Toen in 2003 
Piet de Vos plotseling kwam te overlijden, was Bert de eerste die naar het bestuur toekwam 
om hen te helpen. Dat werd door het bestuur enorm gewaardeerd. In september/oktober 
van 2010 werd de financiële stukken overgedragen aan zijn opvolger Gerrit Kuiper. Bert is 
altijd een heel goed bestuurslid geweest, heeft altijd een positieve bijdrage geleverd aan de 
SZO en op deskundige wijze de SZO gediend ten aanzien van de pecunia. Hij levert thans 
nog een bijdrage aan het programmaboekje ten behoeve van het Jan Willem van Essen zaal-
voetbaltoernooi. Voor zijn verdienste voor de SZO, zijn bindende werk richting bestuur, heeft 
het bestuur van de SZO gemeend om de Algemene Vergadering voor te stellen Bert de Roo te 
benoemen tot Lid van Verdienste van de SZO. De voorzitter vraagt de instemming van de 
ledenvergadering. Er volgt een applaus. De voorzitter spelt hem de speld op en overhandigt 
hem de bijbehorende oorkonde en boeket bloemen. Dit is toch een prima afsluiting van dit 
agendapunt. 
 

14 Genodigden aan het woord 

 De voorzitter geeft het woord aan Gerhard Langenkamp, voorzitter van COVS District Oost. 
Hij bedankt de SZO voor de uitnodiging om deze vergadering bij te mogen wonen. Een hele 
mooie club, waar de saamhorigheid vanavond goed tot uiting kwam. Hij bedankt de SZO 
voor de organisatie van het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi, dat altijd in de eerste 
week van januari plaatsvindt. De 33ste editie staat als weer op de rol voor 7 januari 2012 in 
Elburg. Hopelijk doen alle 13 COVS-groepen uit District Oost weer mee. Hij prijst de wijze 
van samenwerken tussen de groepen en het districtsbestuur van COVS Oost, evenzo de 
samenwerking tussen het COVS Districtsbestuur en het bestuur van de KNVB District Oost 
en de Districtscommissie Scheidsrechterszaken. Op 12 april 2011 zal het halfjaarlijks over-
leg plaatsvinden met deze commissie. Er komt morgen een e-mail van de secretaris van 
COVS District Oost met het verzoek om agendapunten voor dit overleg. Hij wil tevens de 
goede verstandhouding noemen tussen de diverse Regiocommissies en de COVS-groepen. 
Deze goede ontwikkeling moeten wij met z’n allen koesteren. “Scherp blijven” zal het credo 
zijn en blijven. Hij vraagt aandacht voor het aftreden van Henk Huntink, waardoor ook het 
lidmaatschap van de COVS in de DCS op de tocht komt te staan. Het COVS District Oost 
zoekt dus nog naar een opvolger. COVS District Oost zoekt tevens nog een COVS-lid, die wil 
plaatsnemen in de bezwarencommissie. Hij feliciteert de heren Hut en Ruiter voor hun (her) 
benoeming in de kascontrolecommssie en de heer De Roo als reserve. Hij feliciteert de heer  
Jan Lahuis voor zijn herbenoeming als secretaris van de SZO. Hij complimenteert en felici-
teert Bert de Roo met zijn benoeming tot Lid van Verdienste van de SZO. Hij dankt iedereen 
voor hun aandacht, wenst iedereen namens het districtsbestuur met de vereniging alle 
goeds toe voor de toekomst. Een compliment naar de voorzitter van de SZO, voor de wijze 
waarop hij deze vergadering op kundige wijze heeft geleid. 
De voorzitter bedankt de heer Gerhard Langenkamp voor zijn mooie woorden. Hij geeft het 
laatste boeket bloemen aan Dick Lamers, die de laatste tijd qua gezondheid ook in de 
lappenmand zit. Misschien dat zo’n steun in de rug een beetje helpt. 
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De voorzitter wil de vergadering afsluiten. Hij concludeert, dat we een goede vergadering 
hebben gehad. Lekker kort. 
 
Hij wenst iedereen veel succes bij hun hobby. We gaan het slot van de competitie tegemoet 
met promotie- en degradatie- en beslissingswedstrijden. Hij wenst iedereen veel succes, die 
nog actief zijn. 
 
Hij bedankt iedereen voor hun komst en tot ziens op de activiteiten van de SZO. 
 
Met deze woorden sluit de voorzitter de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2011 af en 
wenst iedereen wel thuis. 
 

 
 

Hardenberg, 23 januari 2012 
 

Jan Lahuis, secretaris SZO. 
 

 

 
 


