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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  
  Opgericht 14 januari 1924 

   

  
“Zwolle en Omstreken” 

  
Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 21 maart 2016 
 

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

   G.J. Kuiper, penningmeester SZO; 

   H. Schrik, bestuurslid (commissaris 1) SZO; 

   E.J.H. de Gier, bestuurslid (commissaris 2) SZO; 

   A.H. van Bruggen, kandidaat bestuurslid (commissaris 1) SZO; 
 

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

   Genodigden (1) COVS District Oost; 
 

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

1 Opening  

 
 

De voorzitter, Hans van der Veen, opent de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom. We zijn voor de eerste keer “te gast” bij de v.v. KHC te Kampen, omdat Café 

Restaurant “De Vrolijkheid” te Zwolle door omstandigheden niet meer beschikbaar is. 
Dankzij de medewerking van de voorzitter van de v.v. KHC, tevens lid van de SZO, 

konden we onze ledenvergadering hier vanavond houden. Dat vindt hij een applausje 

waard. Hij verzoekt de aanwezigen om de mobiele telefoons op stil te zetten of uit te 

doen!  
 

Voordat hij verder wil gaan met de agenda, wil hij een aantal mensen begroeten, zoals 

Martha Schrik, de vrouw van bestuurslid Henk Schrik. Dat heeft natuurlijk en reden, 

maar dat horen we later wel. Hij heet vervolgens de ereleden Fred Mulder, Herman 
Snijder en Wout Jongman, alsmede de Leden van Verdienste Meindert Schilstra en 

Teun van Unen van harte welkom. 
 

Ook heet de voorzitter welkom onze genodigden van COVS District Oost de heer Jan 

Broekhuis (budgetbeheerder), tevens lid van de SZO. Van het servicegebied Noord van 

de KNVB District Oost heeft hij de heer Jan van Dijk, Jos Huis in ’t Veld en Eddy de 

Gier (tevens bestuurslid) gezien. Ook zij worden van harte welkom geheten. 
 

Tevens heet de voorzitter Gé Duchatteau, voorzitter van de Deventer Scheidsrechters-

vereniging e.o. van harte welkom. 
 

Daarnaast Hans van Bruggen, die als kandidaat bestuurslid van de SZO aanwezig is. 
 

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

van de penningmeester van de SZO zijn. Verder heeft hij geen mededelingen. Andere 
mededelingen, alsmede de afmeldingen voor deze vergadering komen bij punt 3 van 

de secretaris en overige agendapunten aan de orde. 
 

De voorzitter zegt dat, voordat hij verder wil gaan met de agenda, enkele momenten 

stil wil staan bij het overlijden van Ria Dijk, uitbaatster van het Café Restaurant “De 
Vrolijkheid” te Zwolle, die op 22 januari 2016 op 61 jarige leeftijd uit het leven is ge-

stapt. Voor vele (oudere) SZO-leden was Café Restaurant “De Vrolijkheid” een thuis-

basis op de wedstrijddagen op zaterdag en zondag. De SZO organiseerde daar ook 

vele van haar activiteiten. Daarnaast bereikte ons op 8 februari jl. het droevig bericht, 

dat Bertus Spijkerman, secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Meppel e.o., na 
een kort ziekbed, was overleden. Wij hebben daar als SZO ook de nodige aandacht 

aan besteed. 
 

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

minuut stilte in acht te nemen voor deze genoemde personen. 
 

De voorzitter verklaart de Algemene Vergadering van de Scheidsrechtersvereniging 
Zwolle e.o. hiermee voor geopend. De agenda van de vergadering en de toelichting van 

de penningmeester op de exploitatie en begroting zal via de beamer door de secretaris 

op het scherm worden getoond. 
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2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2015  

 
 

De voorzitter stelt de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar op 30 

maart 2015 aan de orde en 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:  
André Hoogendoorn uit Dronten, Bert Slot uit De Krim, Hans Boender uit ’t Harde, 

Wilco Jansen uit Zwolle, maar vanuit zijn missie in Afghanistan, Nico Poelarends uit 

Vinkenbuurt, Jan Jongman, lid van verdienste uit Emmeloord, wegens een vakantie 

in Zuid Afrika, de COVS-groep Zutphen, de COVS-groep Almelo, Stan Burm, wegens 

zijn kennismakingsavonden voor de nieuwe ledenraad van de KNVB, Gert Keijl uit 
Heerde, Ulbe Posthumus uit Zwolle, Gerhard Langenkamp, secretaris a.i. van COVS 

District Oost uit Deventer, Wim Berse uit Zwolle, de COVS-groep Nijverdal, Henk 

Damhuis uit Dronten, Jan Wissink, erevoorzitter SZO uit Zwolle, Klaas Muis, erelid 

SZO uit Vollenhove, Appie Moussouli uit Lelystad, Arjen van ’t Slot uit Nunspeet, Jan 

Willem Westendorp uit IJsselmuiden, David Westendorp uit IJsselmuiden, Thomas 

de Gier uit Biddinghuizen, Siem de Jager uit Elburg en tenslotte Herman van Diepen 
uit Wezep. 

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

gadering. 
 

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 op de laatste derde pagina - daar worden regelmatig berichten en 

aankondigingen geplaatst. Bij de groep Zwolle moet je naar beneden scrollen. Daar 
staan ook de notulen van de bestuursvergaderingen, nadat deze zijn goedgekeurd en 

zijn vast gesteld. 

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 152 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 5 

ereleden, waaronder de erevoorzitter en 5 leden van verdienste, 106 gewone leden, 15 

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

Van deze 152 SZO-leden zijn er nog 12 leden, die niet in het bezit zijn van een com-

puter, internet of e-mail. Voor hen wordt nog een uitzondering gemaakt, door het 
clubblad voor hen nog in een gedrukte versie uit te brengen.  

De voorzitter dankt de secretaris voor deze uitvoerige mededelingen en uiteenzetting 

over de website. 
 

 

4 Jaarverslag 2015 van de secretaris  

 
 

De voorzitter stelt het Jaarverslag 2015 van de secretaris aan de orde. Dit is ook weer 

een fraai document geworden, maar dat is de secretaris wel toevertrouwd. Hij vraagt 

de leden of er nog op- of aanmerkingen op dit jaarverslag zijn. Er zijn verder geen op- 
en aanmerkingen, zodat het Jaarverslag 2015 onder dankzegging aan de secretaris 

Jan Lahuis onder applaus ongewijzigd wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

5 Jaarverslag 2015 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 2014. De secretaris brengt 
de financiële cijfers via de laptop en beamer op het scherm. De penningmeester loopt  

het document met de aanwezigen door. Hij zegt dat we dit jaar geen gekke dingen  

hebben meegemaakt. Hij stelt dan ook voor om er snel langs heen te gaan. Door tus-

sentijdse opzeggingen is er aan contributie minder binnen gekomen. We hebben wel 

veel jeugdleden (A-aspiranten), maar die leveren weinig op. Daar staat tegenover dat 

de afdracht aan COVS Nederland ook minder is geworden. Het positieve resultaat van 
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het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi moeten we hoofdzakelijk toedelen aan 

de goede opbrengt van de verloting. Door tussentijdse rentewijzigingen worden de op-
brengsten ook steeds lager. De attenties bij “lief en leed” valt nooit te voorspellen en 

te begroten. De ene keer iets minder, de ander keer iets meer. De bestuurs- en repre-

sentatiekosten zijn iets meer geworden door het afscheid van de redactiecommissie en 

de attenties voor de dames en het afscheid van een bestuurslid, die werd benoemd tot 

erelid. De penningmeester zegt, dat je bij “De Vrolijkheid” nooit wist waar je aan toe 
was - nu wel trouwens – want soms kwam de factuur van de Kerstbingo in hetzelfde 

jaar binnen, maar soms ook in januari van het jaar er op. Vandaar dat er in de jaar-

rekening van 2015 een hoger bedrag wordt vermeld. Er waren in 2015 ook meer be-

zoekers, zodat het inleggeld ook meer bedraagt. Voor de verzending van het clubblad 

dat in 2014 digitaal is gegaan, kregen we van Post.nl een naheffing omdat we ons niet 

aan het contract hadden gehouden. De penningmeester zegt dat we dit jaar een posi-
tief resultaat hadden. De voorzitter vraagt wie er nog op- een aanmerkingen heeft. Er 

zijn geen vragen, zodat het financieel jaarverslag onder dankzegging aan de penning-

meester Gerrit Kuiper wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

6 Verslag kascommissie  

 
 

De kascommissie bestond uit de heren Wout Jongman en Henk Maat, als reserve Jan 

Jongman. De voorzitter vraagt wie het woord zal voeren. Wout Jongman zegt, dat de   
kascommissieleden, los van de punten, die zojuist ook door de penningmeester zijn 

gemaakt, geen onvolkomenheden hebben kunnen ontdekken. Het zag er verder prima 

uit, zodat de kaskommissie de Algemene Vergadering voorstelt om het bestuur en de 

penningmeester decharge te verlenen. De voorzitter vraagt een applaus vanuit de ver-

gadering. Dit applaus komt er zodat het voorstel door de Algemene Vergadering wordt 

overgenomen. 
 

 

7 Verkiezing kascommissie  

 
 

De heer W. Jongman treedt volgens het Huishoudelijk Reglement af. Het bestuur stelt 

voor om Henk Maat voor een jaar her te benoemen en de heer Jan Jongman in de 

kascommissie te benoemen. De voorzitter vraagt in de vergadering wie zich geroepen 

voelt om als reserve op te treden. De heer Jan Bosscher uit Zwolle biedt zich spon-

taan aan, zodat dit punt snel kan worden afgesloten. 
 

 

8 Vaststelling contributie 2016-2017  

 
 

De voorzitter refereert aan de woorden van de penningmeester van de SZO. Er is geen 

aanleiding om de contributie voor 2016/2017 te verhogen zodat dit blijft zoals het is, 

namelijk € 45,= per jaar voor de gewone actieve leden en € 32,50 voor donateurs en  

€ 20,= voor aspirant B-leden en € 1,= voor aspirant A-leden. Voor deze laatste leden 

neemt het bestuur van de SZO de contributie voor haar rekening.  
 

 

9 Vaststelling begroting 2016  

 
 

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. De andere posten zijn gebaseerd op aannames op basis van 

de gegevens van de voorgaande jaren. Jan van Dijk vraagt of de SZO dit jaar ook een 
landelijk toernooi organiseert. Hij ziet dit niet terug. De penningmeester zegt, dat de 

organisatie van het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland in 2017 plaatsvindt. De 

voorzitter komt hierop terug bij het punt bestuursbeleid. Er zijn verder geen op- of 

aanmerkingen, zodat de begroting voor 2016 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

10 Bestuursbeleid  

 
 

De voorzitter dankt alle SZO-leden, die zich in het afgelopen jaar op enigerlei wijze 
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. De Redactie van het (digitale) clubblad, nu onder de 

leiding van de secretaris Jan Lahuis. De voorzitter zegt dat het prima loopt en dankt 

de secretaris voor zijn inzet. Het bestuur is ook blij met de adverteerders in ons club-

blad. Misschien dat daar nog wel iets in verandert omdat sommigen willen bedanken 
nadat ze ons zoveel jaren hebben gesteund. Dan moeten we zorgen voor nieuwe ad-

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

Omdat De Vrolijkheid er niet meer is, hebben we moeten uitwijken. We zijn één avond 

in Wezep geweest bij de v.v. WHC. De laatste keer hebben we onderdak gevonden bij 
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de Handbalvereniging Tyfoon op sportpark “Het Hoge Laar” in Zwolle. We zijn via ons 

lid Klaas Klaassen aan dit adres gekomen. Het was erg gezellig en heel intiem (knus). 
De mensen van de kantine hebben ons laten weten, dat we ook het volgend seizoen 

daar welkom zijn. De andere activiteiten die we hebben, de Kerstbingo en het Jan 

Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi te Elburg, zijn al vele jaren onze vaste activitei-

ten. Dat zullen we de komende jaren ook nog wel blijven doen. We hebben twee trai-

ningsgroepen in Emmeloord en Kampen. Nadat we zijn verhuisd van Noord Veluwe 
Boys in Hattemerbroek naar de v.v. WHC, zijn we nu gehuisvest bij de v.v. KHC, ook 

weer door bemiddeling van Hans van Bruggen en voorzitter van de v.v. KHC, Tjibbe 

van Dijk, tevens lid van de SZO. De voorzitter zegt dat het ons hier prima bevalt. De 

opkomst is ook geweldig. Ook al is het nog maar een hele korte tijd, toch voelen we 

ons hier al helemaal thuis. De voorzitter dankt de v.v. KHC daarvoor. De trainingen 

in Emmeloord worden verzorgd door Tiemen de Boer en Jan Jongman, die tijdelijk de 
honneurs waarneemt van Gerrit Beekman. In Kampen worden de trainingen verzorgd 

door Siem de Jager, Wim Weuring en Eddy de Gier. De voorzitter geeft vervolgens aan 

dat we ook connecties hebben met de voetbalverenigingen 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 spel-
regelinstructieavonden. In de afgelopen tijd hebben Jan Lahuis en Hans van der Veen 

diverse voetbalclubs bezocht en werden prima spelregelavonden verzorgd. Zoals reeds 

gezegd heeft de sluiting van “De Vrolijkheid” voor onze vereniging de nodige gevolgen 

gehad, o.a. voor de kaartavonden en deze Algemene Ledenvergadering. De organisatie 

van de kaartavonden is nu reeds “afgedekt”, maar voor de Kerstbingo moeten we nog 

uitzien naar een nieuwe locatie. De voorzitter zegt dat hij nog maar eens een gesprek 
met de voorzitter van de v.v. KHC, Tjibbe van Dijk, moet hebben. Misschien dat we 

daar dan ook wel weer uitkomen. Onlangs meldde de KNVB dat zij zich zorgen maakt 

over het geweld in en rondom de voetbalvelden. Na een aanvankelijke daling, zien zij 

nu toch weer een toename van het geweld. Dat is natuurlijk geen goed bericht, want 

ook de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters krijgen hiermee te maken. 

Recentelijk herinneren we ons het voorval bij Harkemase Boys – VVOG. De voorzitter 
wil er thans inhoudelijk niet op ingaan, maar wat ons lid Gert Keijl daar over zich 

heen gekregen heeft, is betreurenswaardig en dat gun je niemand. De SZO heeft met 

Gert Keijl en Eddy de Gier - die zich hier ook voor heeft ingezet - samen met de 

Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. onder leiding van Gé Duchatteau behoorlijk 

actie ondernomen door gezamenlijk een brief op te stellen richting COVS District Oost 
en het VCN. Ook het VCN heeft zeer adequaat gereageerd met een brief richting de 

redactie van NOS Sport en aandacht gevraagd voor dit probleem. We hebben daar 

uiteraard nog geen antwoord op, maar ook in NOS Studio Voetbal heeft een zekere 

Jan Mulder zich nogal denigrerend uitgelaten over de scheidsrechter. De voorzitter 

zegt dat dit voorval nog wel een staartje krijgt. Recentelijk hebben we nog weer een 

voorval meegemaakt bij de v.v. Berkum, waar een assistent-scheidsrechter beledigd 
werd op een manier die niet op een voetbalveld thuis hoort. Ook dat geval zal nog wel 

een staartje krijgen. Als SZO betreuren wij dit uitermate en de voorzitter van de SZO 

is van mening dat het ook zaak is voor de landelijke organisatie van de COVS om nu 

eens goed door te pakken. 

Tot slot deelt de voorzitter de Algemene Vergadering mede, dat het bestuur de SZO 
kandidaat heeft gesteld voor de organisatie van het NK Zaalvoetbal van COVS Neder-

land van 2017 dat wordt gehouden op zaterdag 21 januari 2017. We zouden dat aan- 

vankelijk eerst houden in de “Trefkoele +” in Dalfsen, maar bij nader inzien hebben 

we na een tip van iemand uit Emmeloord (Wilma Jongman), uiteindelijk gekozen voor 

de sporthal “Bosbadhal” te Emmeloord. De voorzitter en secretaris zijn daar wezen 

kijken en hebben zich verwonderd over de prachtige accommodatie. We hebben deze 
locatie ook direct vastgelegd. We hebben inmiddels van het VCN gehoord dat we de 

organisatie toegewezen krijgen. Financieel krijgen we subsidie (€ 1.000,=) van het 

VCN. Dat betekent dat we de kosten niet geheel kunnen afdekken, maar met het hou-

den van een verloting, sponsoring en adverteerders voor het programmaboekje, trach-

ten we als bestuur de zaak rond te krijgen. Het is een hele mooie uitdaging voor het 
bestuur van de SZO om dit NK Zaalvoetbal van COVS Nederland te organiseren en tot 

een succes te maken. 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 Voorstel tot wijziging van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement  

 
 

De voorzitter stelt het voorstel tot wijzigen van artikel 5 van het Huishoudelijk Regle-

ment aan de orde. De voorzitter leest het voorstel voor. Het is de bedoeling, dat even-
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tueel benoemde Leden van Verdienste van de SZO nà 1 januari 2016 ook hun finan-

ciële verplichting in de vorm een contributie blijven behouden. Volgens de Statuten is 
dit alleen voorbehouden aan ere-leden en de ere-voorzitter. Door deze wijziging is het 

Huishoudelijk Reglement in overeenstemming gebracht met de Statuten van de SZO. 

De voorzitter vraagt de aanwezigen wie er vóór deze wijziging is. Het merendeel der 

aanwezige leden van de SZO steken hun hand op ten teken, dat zij akkoord zijn met 

de wijziging. Dit is op grond van artikel 26, lid 1, van het Huishoudelijk Reglement 
meer als twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, zodat het voorstel is aange-

nomen. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

11 Bestuursverkiezing  

 
 

De voorzitter zegt dat volgens het rooster van aftreden overeenkomstig artikel 13, lid 

3, van het Huishoudelijk Reglement, de penningmeester, de heer G.J. (Gerrit) Kuiper 

en Commissaris 1, de heer H. (Henk) Schrik periodiek aftredend zijn. De heer Kuiper 

heeft onlangs in de bestuursvergadering van 2 december 2015 en 11 februari 2016 
verklaard, dat hij zich voor een laatste periode van 3 jaar herkiesbaar stelt. De heer 

Schrik heeft aangekondigd, dat hij zich niet voor een volgende periode van 3 jaar her-

kiesbaar stelt. Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor om de heer A.H. 

(Hans) van Bruggen wonende te Kampen in de plaats van de heer Schrik te benoemen  

als Commissaris 1 (portefeuillehouder). Ingevolge het bepaalde in artikel 17, lid 6, 
van de Statuten van de SZO, moet een kandidaatstelling door de leden uiterlijk 7 

dagen voor de Algemene Ledenvergadering per aangetekend schrijven bij de secretaris 

zijn ingediend. Er zijn echter geen kandidaten bij de secretaris binnengekomen, zodat 

zowel de penningmeester Gerrit Kuiper als Hans van Bruggen bij acclamatie respec-

tievelijk zijn herbenoemd tot penningmeester en benoemd tot bestuurslid van de SZO 

in de functie van Commissaris 1. De voorzitter heet Hans van Bruggen van harte 
welkom in het bestuur en nodigt hem uit achter de bestuurstafel plaats te nemen. Er 

volgt applaus voor deze benoeming in het bestuur van de SZO. De voorzitter van de 

SZO zegt dat hij nog wat SZO-spullen “op zolder” heeft “opgedoekt” en dit allemaal in 

een welkomstpakket heeft gestopt, dat hij vervolgens overhandigt aan het “nieuwbak-

ken” bestuurslid. 
De voorzitter zegt dat we nu ook afscheid hebben genomen van Henk Schrik, maar 

dat gaat natuurlijk niet zo maar! Hij zegt, dat Henk ook in 1983 de cursus scheids-

rechter heeft gevolgd, met als docent Jan van Tongeren, nog steeds lid van de SZO. 

Henk is al vanaf 1 april 1983 lid van de SZO. Hans en Henk zijn van die groep nog de 

enigen die actief zijn. Henk Schrik werd op de Algemene Ledenvergadering van 1988 

benoemd tot secretaris van de SZO. Henk heeft deze functie 4 jaar vervuld tot 1992. 
Toen werd hij opgevolgd door Sybrand van Balen. Op de Algemene Ledenvergadering 

van 25 maart 2002 werd Henk Schrik voor een tweede periode in het bestuur van de 

SZO benoemd als Commissaris I. Hij vertegenwoordigde het bestuur van de SZO in 

de TC en de toenmalige voetbalcommissie. Hij verzorgde ook de contacten met de 

trainingsgroepen en sinds jaar en dag heeft Henk de regie bij het verzorgen van de 
catering bij het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi dat elk jaar begin januari 

gehouden wordt. Henk verzorgt de aanstellingen van de vaste trio’s bij de Beltona 

Cup en andere beloften-competities inclusief de bijbehorende correspondentie. Henk 

heeft ook jaren achtereen – in nauw overleg met de secretaris – de organisatie van de 

conditietesten (later shuttle-run-testen) verzorgd. Na een genomen bestuursbesluit 

verzorgde hij ook altijd de jaarlijkse attenties voor de vrijwilligers van de vereniging. 
De laatste jaren werden alle bestuursvergaderingen van de SZO gehouden bij Henk 

en Martha Schrik thuis. Het bestuur dankt Henk Schrik voor zijn getoonde inzet voor 

de SZO. De laatste jaren verzorgde hij de catering van het Jan Willem van Essen zaal-

voetbaltoernooi in zijn eentje. Tijdens dit toernooi werd hij altijd geassisteerd door de 

vrouwen van bestuursleden of partners van andere vrijwilligers binnen de SZO. Over-
eenkomstig het bestuursbesluit van 11 februari 2016 en het daaromtrent bepaalde in 

artikel 4, lid 4, van de Statuten van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. stelt de 

voorzitter namens het bestuur de Algemene Vergadering van de SZO – op 21 maart 

2016 in vergadering bijeen in Kampen – voor om Henk Schrik voor zijn langdurige 

inzet voor de SZO (dat is 18 jaar) te benoemen tot erelid van de SZO. De voorzitter 

van de SZO verzoekt de leden, als zij zich in het voorstel kunnen vinden, het voorstel 
met een applaus te bekrachtigen. Er volgt een daverend applaus. De voorzitter ver-

zoekt Martha, de vrouw van Henk, om naar voren te komen. Fred Mulder biedt aan 

om haar in haar rolstoel naar voren te duwen. De voorzitter biedt hem de oorkonde 

aan die door de secretaris is gemaakt. Het belangrijkste is natuurlijk de gouden speld 

van het erelidmaatschap van de SZO. Hij verzoekt Martha om hem de speld op te 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Notulen Algemene Ledenvergadering SZO d.d. 21 maart 2016      Pagina 6 van 8 

spelden. Zij zegt, dat haar dit niet lukt zodat de voorzitter dit voor haar doet. Martha 

Schrik wordt vervolgens als blijk van waardering een boeket bloemen aangeboden. 
Vervolgens worden er de benodigde foto’s gemaakt. 
 

 

 
 
 

12 Rondvraag  

 
 

De voorzitter deelt mede dat een rondvraag is bedoeld voor het stellen van vragen aan 

het bestuur waarop een antwoord kan worden gegeven. Mocht er op dat moment geen 

antwoord kunnen worden gegeven dan neemt het bestuur deze vraag en eventuele 

op- en aanmerkingen en toelichtingen mee in het bestuur, waarna later een antwoord 
volgt. De voorzitter vraagt, wie we kunnen noteren voor de rondvraag. De heren Jos 

Huis in ’t Veld en David van de Graaf vragen het woord. 

Jos Huis in ’t Veld zegt dat hij een compliment wil geven aan het bestuur van de SZO 

voor de wijze waarop zij – na het aanstellen van Eddy de Gier – invulling geeft aan de 

organisatie van de thema-avonden nà de trainingen in Emmeloord en Kampen. David 

van de Graaf vraagt of er nog een “open huis” komt van de nieuwe locatie van de 
KNVB District Noord-Oost in het gebouw van Landstede te Zwolle of dat de COVS 

daarover iets heeft gehoord. De voorzitter zegt dat we weten waar de KNVB gehuisvest 

is, maar daar houdt het ook mee op. Jan van Dijk, vice-voorzitter van servicegebied 

Noord van voormalig KNVB District Oost zegt dat er wel een “open huis” is geweest 

voor de officials van de KNVB maar niet voor de scheidsrechters, rapporteurs, begelei-
ders en coaches. De voorzitter van de SZO zegt toe om dit onder de aandacht van de 

KNVB te brengen en hierop terug te komen.   
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13 Huldigingen  

 
 

De voorzitter zegt dat we tot de huldigingen overgaan. Appie Moussouli is 25 jaar lid, 

maar hij heeft zich wegens verplichtingen (themabijeenkomst Nijverdal) voor de KNVB 

voor vanavond afgemeld. De voorzitter verzoekt de volgende jubilaris, de heer Cees 

Grafhorst, naar voren te komen. De heer Grafhorst is eveneens 25 jaar lid van de 
COVS. Voor zover bekend heeft de Grafhorst geen bestuursfuncties binnen de SZO 

vervuld, maar wel altijd betrokken geweest bij de arbitrage en het voetbal. Daarvoor 

wordt hem 25-jarig lidmaatschapsspeld opgespeld en wordt hem het bijbehorend boe-

ket bloemen overhandigd. Er worden foto’s gemaakt van de jubilaris. Vervolgens roept 

de voorzitter Jos Huis in ’t Veld naar voren. Ook Jos is 25 jaar lid van de COVS. Hij 
heeft geen bestuursfuncties binnen de SZO gehad maar hij heeft wel een aantal keren 

deel uit gemaakt van de jubileumcommissies van de SZO voor het 60- en 75-jarig 

jubileum. Daarnaast heeft Jos binnen het bestuur van de COVS District Oost wel een 

bestuursfunctie vervuld en in die hoedanigheid de belangen behartigt van scheids-

rechters in COVS District Oost door de participatie in de Districtscommissie Scheids-

rechterszaken van de KNVB District Oost. Jos heeft tussen 1993 – 2011 de trainin-
gen in Hattemerbroek verzorgd en daarvoor werd hem in 2011 de Zilveren Scheids-

rechter van de COVS uitgereikt. Ook Jos wordt de bijbehorende 25-jarig lidmaat-

schapsspeld opgespeld en het bijbehorend boeket bloemen overhandigd. Ook nu weer 

de foto’s voor het nageslacht. 40 jaar lid is Stan Burm, maar hij heeft zich voor deze 

vergadering afgemeld vanwege andere verplichtingen jegens de KNVB. De speld zal 
hem op een later tijdstip worden overhandigd. De voorzitter verzoekt Peter Flecken 

om naar voren te komen. Peter Flecken is ook 40 jaar lid van de COVS. Hij heeft geen 

bestuursfuncties binnen de SZO vervuld, maar wel als vrijwilliger bij het zaalvoetbal-

team waar hij een aantal jaren optrad als assistent-scheidsrechter. Aan Peter Flecken 

wordt de 40-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS overhandigd en ontvangt even-

eens het bijbehorende boeket bloemen. De voorzitter roept daarna Hans Pekaar naar 
voren. Hij is eveneens  40 jaar lid van de SZO. Ook de heer Pekaar heeft geen functies 

vervuld binnen de COVS, maar desondanks wel 40 jaar lid. Hem wordt de bijbehoren-

de speld opgespeld en ontvangt eveneens een boeket bloemen. De voorzitter zegt dat 

we nu toekomen aan de kanjers. 50 jaar lid van de COVS. Hij roept eerst naar voren 

de heer Herman Jongman uit Westenholte. De heer Jongman heeft geen functies in 
het bestuur vervuld, maar was wel een reeks van jaren actief in de activiteitencom-

missie van de SZO. De heer Jongman wordt de bijbehorende speld opgespeld en het 

bijbehorende boeket bloemen overhandigd. Tot slot roept de voorzitter Meindert Schil-

stra naar voren. Ook Meindert is 50 jaar lid van de COVS. Ook de heer Schilstra heeft 

geen bestuursfunctie binnen de SZO vervuld, maar was wel jaren achtereen mede de 

drijvende kracht achter de Toto-/Lottocommisie, dat de SZO heel veel geld heeft opge-
bracht. De heer Schilstra zegt dat het jammer is dat het er niet meer is, maar dat hij 

het altijd met veel plezier heeft gedaan. De voorzitter dankt hem voor zijn inzet en ook 

hem wordt de bijbehorende speld en boeket bloemen overhandigd. 
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De voorzitter feliciteert nogmaals alle benoemde en herbenoemde bestuurs- en com-

missieleden en de jubilarissen met hun onderscheidingen en “oud” bestuurslid Henk 
Schrik met zijn benoeming als erelid van de SZO.  
 

 

 
 
 

14 Genodigden aan het woord  

 
 

De voorzitter vraagt, wie de secretaris mag noteren voor de genodigde aan het woord. 

Jan van Dijk namens KNVB District Oost en Jan Broekhuis namens COVS District 

Oost vragen het woord. 

Jan van Dijk zegt, dat hij hier vanavond met meerdere petten op zit. Hij is lid van de 
SZO, maar ook vice-voorzitter van de Servicegroep Noord van de voormalige KNVB 

District Oost. Daarnaast is hij ook nog scheidsrechter. Omdat Stan Burm en Wilco 

Jansen zich hebben afgemeld, wil hij namens de KNVB het woord voeren. Hij zegt dat 

de samenwerking met de COVS de laatste tijd wel is verbeterd, met name als we kij-

ken naar de scheidsrechterpiramide. Een heel actueel onderwerp. Hij zegt dat hij van 

uit zijn positie de COVS heeft ingeschakeld en dat heeft volgens hem wel zijn vruch-
ten afgeworpen, want er zijn in positieve zin wel enkele wijzigingen doorgevoerd. Hij 

zegt dat scheidsrechters zelf soms te passief en lijdzaam toezien, terwijl het wel om 

hun hobby gaat. Hij zegt dat de leden van de servicegroep meer intermediair zijn voor 

de contacten tussen de scheidsrechters en de KNVB in Zeist. Daar hebben zij ook de 

COVS bij nodig. Hij feliciteert alle jubilarissen van de COVS, maar de KNVB heeft ook 
vele jubilarissen, waarvoor eigenlijk geen goed systeem geldt. De KNVB moet toch ook 

heel veel jubilarissen hebben in welke functie dan ook? Maar daar is tot op heden nog 

weinig van te zien. De KNVB heeft wat dat betreft haar zaakjes niet goed op orde. De 

KNVB zit natuurlijk in een reorganisatie, maar ook daarvoor was dit al aan de orde. 

Jan van Dijk zegt dat de COVS en KNVB huldigingen wellicht zouden kunnen combi-

neren. Hij zegt dat hij - op de vraag van David van de Graaf - nog niet op de nieuwe 
locatie van de KNVB bij Landstede is geweest. Voor de bobo’s van de KNVB is er een 

opening geweest, maar voor de overige KNVB-leden niet. Jan van Dijk zegt dat we ons  

er ook niet zoveel van voor moeten stellen. Er is gewoon een etage van een gebouw in 

gebruik genomen waar een x-aantal mensen in één ruimte bij elkaar zit, niet zoals 

het kantoor in Deventer. Er zijn ook nagenoeg geen vergaderruimten. Hij zegt dat de 
samenwerking tussen KNVB en COVS goed gaat. Sinds de SZO wat actiever geworden 

is op trainingsavonden, gaat het ook steeds beter. Eddy de Gier heeft heel wat exper-

tise op het gebied van de assistent-scheidsrechter, waar we dankbaar gebruik van 

kunnen maken. Je ziet het ook in het trainingsbezoek, dat stijgt, waar heel veel jonge 

jongens baat bij hebben. Jan van Dijk zegt dat we heel veel te maken hebben met de 

sociale media zoals Facebook, Twitter en What’sapp. Hij adviseert de mensen om daar 
voorzichtig mee te zijn. Voordat je het weet gaat het de hele wereld over en je kunt het  

helaas niet meer terug draaien. Denk goed na wat je schrijft over jezelf, over andere 

scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, KNVB en/of COVS. Wees er voorzichtig 

mee. Alles wordt gezien en gelezen tegenwoordig, dus wees niet verbaasd als je een 

keer uitgenodigd wordt om ergens uitleg over te geven. Jan van Dijk zegt dat we veel 
SB’ers in het servicegebied hebben, maar dat er nog niet zoveel gebruik van gemaakt 

wordt. Men heeft soms het idee dat er niets aan de hand is met scheidsrechters maar 

dat is natuurlijk niet het geval. De SB’ers zijn er voor de scheidsrechters. Maak daar 

gebruik van. Zij zijn de intermediair tussen de scheidsrechter en de KNVB. Jan van 

Dijk dankt de voorzitter voor zijn spreektijd. Hij wenst hem nog een goede vergadering   

toe en tot de volgende keer. De voorzitter zegt dat de COVS en KNVB allemaal maar 
één doel hebben. Het belang van de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechter, de 

begeleider/coach of rapporteur. De voorzitter zegt het daarom te betreuren dat we als 

COVS moeilijk toegang krijgen tot de BOS-cursussen. Het lijkt ons een goede zaak 

dat de COVS daar de toegang krijgt om eventueel leden te werven. Als scheidsrechter 

ben je al een éénling en dan is het goed dat je lid bent van een scheidsrechtersvereni-
ging. Het maakt niet uit of dat nu Apeldoorn, Deventer, Meppel of Zwolle is. Als je 

maar lid bent van een COVS-groep. Dat heeft Gert Keijl ook gemerkt. Hij heeft heel 

veel steunbetuigingen gehad van zijn collega’s van de COVS. Dat heeft hem ook heel 

goed gedaan. Zou hij geen lid zijn geweest, dan had hij een veel moeilijker tijd gehad. 

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Jan Broekhuis, vertegenwoordiger van 

COVS District Oost. Jan Broekhuis dankt het bestuur voor de uitnodiging voor deze 
Algemene Ledenvergadering en in het districtsbestuur van COVS Oost gestelde ver-

trouwen. De heer Broekhuis feliciteert de benoemde en herbenoemde bestuurs- en 

commissieleden. Hij feliciteert tevens de gedecoreerde SZO-leden met hun 25-, 40- en 

50-jarig lidmaatschap van de COVS. Hij feliciteert Henk Schrik met zijn benoeming 

tot erelid van de SZO. Hij dankt de SZO voor de organisatie van het zaalvoetbaltoer-
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nooi in Elburg. Hij wenst de leden van de SZO een sportieve voortzetting van het sei-

zoen 2015-2016, maar bovenal een goede gezondheid. De voorzitter dankt de heer 
Broekhuis voor zijn mooie woorden. 
 

16 Sluiting  

  

De voorzitter zegt zich te beseffen, dat hij zijn laatste jaar als voorzitter van de SZO in 

gaat. Hij zegt volgend jaar na een voorzitterschap van 25 jaar te zullen aftreden. Hij 
hoopt dat er een goede opvolger voor hem komt. Hij zit vanaf 1984 in het bestuur en 

neemt aan dat het volgend jaar een mooie afsluiting wordt en dat hij de SZO met een 

gerust hart kan achterlaten. Dat er weer nieuwe gasten “opstaan” met nieuw elan 

voor de SZO. Maar hij gaat er eerst nog één jaar voor. 
 

Hij is van mening, dat we kunnen terug kijken op een goede vergadering in een fijne 

sfeer. Hij hoopt dat de SZO een stabiele factor kan blijven binnen de scheidsrechters-

verenigingen. 
 

Hij feliciteert ook alle gedecoreerde SZO-leden, alle benoemde en herbenoemde leden 

en commissieleden en natuurlijk Henk Schrik met zijn ere-lidmaatschap van de SZO. 
 

De voorzitter wenst iedereen een sportief vervolg van de competitie en wenst iedereen 

voor straks, na een drankje, wel thuis. 
 

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

heid. Het was prima voor elkaar. Hij vraagt een applaus voor de v.v. KHC. 
 

Hiermee sluit hij deze Algemene Ledenvergadering 2016 af. 
 

 

 
 

Almere, 31 maart 2016 
 

Jan Lahuis, secretaris SZO. 
 

 

 


