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          Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.O. 

 
 

 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 22 maart 2010 

 

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

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

   Genodigden (7) COVS District Oost en KNVB District Oost - Zustergroepen. 
 

Pnt Omschrijving – besluit 
  

1 Opening 

 De voorzitter, Hans van der Veen, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Hij heet vervolgens de erevoorzitter Jan Wissink, erelid Herman Snijder en de Leden van 
Verdienste Fred Mulder, Joop Tabak, Teun van Unen en Mijndert Schilstra van harte wel-
kom. In het bijzonder heet hij welkom de genodigden van COVS District Oost, de heren 
Gerard Langenkamp (voorzitter) en Jan Broekhuis (penningmeester, tevens lid SZO) en de 
voorzitter van COVS Nederland, de heer Johan Dollekamp. Namens de KNVB, de voorzitter 
van de Districtscommissie Scheidsrechterszaken, Stan Burm (tevens Lid SZO), de voorzitter 
van de Regiocommissie A van de KNVB, Dick Lamers en de commissieleden Jan Kamphuis, 
Siem de Jager en Jos Huis in ’t Veld (allen tevens lid SZO) en tot slot namens de Scheids-
rechtersvereniging Nijverdal, de voorzitter Wim van der Velde en Johan Schwarte. Hij hoopt 
niemand te hebben vergeten en anders daarvoor zijn welgemeende excuses. 
 

Alvorens de agenda te willen vervolgen vraagt de voorzitter één minuut stilte ter nagedachte-
nis aan het overlijden van ons Lid van Verdienste, de heer Geert Groot Koerkamp en ons lid 
Dries Visser. Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2009 

 De voorzitter stelt de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar 16 maart 
2009 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 

 De secretaris deelt mede, dat er telefonisch, schriftelijk, mondeling en per e-mail berichten 
van verhindering en afmeldingen zijn ontvangen van Ep Vinke te Heerde, Tonnie Eikelboom 
te Zwolle, Jaap Jongejan te Emmeloord, Johan Hut te ’t Harde, Jaap van Werven te Wezep, 
André Hoogendoorn te Dronten, Jorel Wever te Dronten, Bert Slot te De Krim, Wim Weuring 
te Zwolle, Bertus van der Weerd te Zwolle, Wim Kruit te Wijhe, Ivor Knol te Kampen, Wim 
Berse te Zwolle, Nico Poelarends te Vinkenbuurt en de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn 
e.o. door secretaris Martin Ribbink. 
Er is een ingekomen stuk ter behandeling op de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 
2010 binnen gekomen van de heer Wout Jongman. Deze vraag is echter reeds in het bestuur 
behandeld en behoeft hier verder geen behandeling. De heer Jongman zal door de secretaris 
van het genomen bestuursbesluit op de hoogte worden gesteld. Het bestuur heeft het voor-
stel overgenomen en zullen de shoot-outs tijdens het Jan Willem van Essentoernooi worden 
ingezet bij de kruisfinales en de finale. De COVS-groepen zullen bij de uitnodiging voor de 
volgende keer worden verzocht om de clubvlag mee te nemen. 
Er is een ingekomen stuk binnengekomen van COVS District Oost. Het betreft de uitnodi-
ging t.b.v. de Jaarlijkse Algemene Districts Vergadering (JADV) van COVS District Oost. Het 
betreffen geen schokkende agendapunten zodat de agenda niet behoeft te worden behandeld 
op deze Algemene Ledenvergadering. De agendapunten passen binnen het vastgesteld beleid 
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van COVS District Oost. De Jaarstukken van COVS Nederland zijn nog niet ontvangen zodat 
deze niet kunnen worden behandeld. Er is een vraag gekomen van COVS District Oost met 
betrekking tot de organisatie van het NK Zaalvoetbal van 2011. De SZO heeft belangstelling 
getoond, doch geeft de voorkeur aan de organisatie van het toernooi van 2014 wanneer de 
SZO 90 jaar bestaat. We zullen COVS District Oost hieromtrent inlichten. 
De secretaris heeft nog een mededeling. COVS Nederland heeft een nieuwe website. Deze is 
echter nog niet toegankelijk voor individuele leden. Alleen de webmasters van de COVS-groe-
pen hebben toegang. Niet alles van de SZO staat er op, want de beheerder moet alles zelf 
overzetten naar de nieuwe omgeving. Dit heeft tijd nodig. De secretaris vraagt daarvoor enig 
begrip. Verslagen en notulen zullen zo spoedig mogelijk worden overgezet. Zodra er iets meer 
bekend is, zullen de leden worden geïnformeerd. 
 

4 Jaarverslag 2009 van de secretaris 

 De voorzitter stelt het Jaarverslag 2009 van de secretaris aan de orde. Zijn er nog aan- of 
opmerkingen of vragen? De heer J.S.D. Wissink heeft een vraag over de Technische Com-
missie. Het bestuur heeft besloten om geen Technische Commissie meer in het leven te roe-
pen, maar de taken met het bestuur uit te voeren. Hij vraagt of er nog op een “nette” wijze 
van de leden van de voormalige commissie afscheid is genomen. Hij denkt daarbij aan de 
heer Ulbe Posthumus. De voorzitter zegt dat de Technische Commissie officieel niet is opge-
heven, maar dat hij “slapende” is. We moeten wel door. We houden het voorlopig binnen het 
bestuur. Het is zeker de bedoeling om een nieuwe TC in het leven te roepen. Alleen is het 
niet gelukt om daarvoor op dit moment geschikte kandidaten te vinden. De voorzitter zegt 
dat de TC-leden zijn benaderd om eens mee te kijken naar een nieuw draaiboek voor de TC. 
Er is op geen enkele wijze gereageerd. Het was de bedoeling om dit draaiboek met elkaar te 
bespreken. Het feit, dat Ulbe Posthumus zijn lidmaatschap heeft opgezegd, is meer gelegen 
in het feit dat hij de 70-jarig leeftijd heeft bereikt. De heer Posthumus was ook niet echt 
actief meer in de TC. De ere-voorzitter geeft het advies om dit mee te nemen in het bestuur. 
Er zijn verder geen aan- en opmerkingen, zodat het Jaarverslag 2009 onder dankzegging 
aan de secretaris Jan Lahuis onder applaus ongewijzigd wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

5 Jaarverslag 2009 van de penningmeester 

 De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, die een toelichting op het Jaarverslag 
2009 zal geven. Iedereen heeft de financiële stukken ontvangen. Ze waren in verband met 
het drukwerk niet heel goed te lezen. De penningmeester hoopt desondanks dat iedereen 
zich een beeld heeft kunnen vormen van de financiën. Hij wil de rekening van 2009 met de 
leden doorlopen en vervolgens de balans. Er is een positief resultaat geboekt van € 345,53. 
Het is minder dan vorig jaar, dat te maken heeft met wat mee- en tegenvallers. De donaties 
zijn minder dan vorig jaar. Wellicht hebben door de recessie en de credietcrisis, voetbalver-
enigingen minder geld beschikbaar om te doneren aan de Scheidsrechtersvereniging. De 
adverteerders zijn weer op peil gebracht door de inspanning van enkele bestuursleden, de 
redactie en enkele andere leden. De inkomsten zijn hoger geworden dan begroot. De Toto en 
Lotto is elk jaar weer een meevaller. Deze wordt altijd voorzichtig begroot, maar ook vorig 
jaar zat er weer € 500,= in de “knip”. We krijgen waarschijnlijk dit jaar nog een keer een 
bedrag uitgekeerd, maar dan is de koek ook echt op. Lid van Verdienste, Mijndert Schilstra, 
krijgt straks de gelegenheid om daarop een toelichting te geven. Aan de uitgavenkant valt in 
positieve zin het Jan Willem van Essentoernooi op. We hebben daar jaren achtereen met ver-
lies gedraaid, maar vorig en ook dit jaar is er een behoorlijke winst geboekt. Dat heeft ook te 
maken met het aantal deelnemers, die daarvoor inschrijfgeld betalen, en de opbrengst van 
de verloting. Ook voor de shuttle-run-test is de uitgave positief, omdat we daarvoor subsidie 
hebben ontvangen van COVS District Oost. De afdracht aan COVS Nederland is hoger dan 
het jaar daarvoor. Dat heeft te maken met het feit, dat we alle leden bij de COVS hebben 
aangemeld. Niet actieve leden werd niet aangemeld, maar kwamen daardoor niet in aanmer-
king voor de speld t.g.v. het 25-, 40-, 50-, 60-, of 75-jarig lidmaatschap. De kosten van de 
Algemene Ledenvergadering en het clubblad “Scheidsrechterskontakt” zijn hoger dan voor-
heen. Dat heeft o.a. te maken met de nieuwe enthousiaste secretaris, die vorig jaar begon-
nen met extra drukwerk, waardoor er meer portokosten zijn. De leden krijgen de stukken nu 
voor de Algemene Ledenvergadering thuis gestuurd. Dat heeft dus meer gekost en dat zal in 
de nabije toekomst ook zo blijven. De scheidsrechtersvlaggen zijn aangeschaft maar die wor-
den weer afgenomen door de leden, zodat deze bedragen volgend jaar te zien moeten zijn aan 
de inkomstenkant. De penningmeester vraagt of er nog vragen zijn over de jaarrekening van 
2009. Stan Burm zegt dat de KNVB subsidie overmaakt, dat hij nergens terugziet. De pen-
ningmeester zegt dat het aan de inkomstenkant onder subsidies staat vermeld. Het betreft 
een bedrag van € 169,=. Het bedrag dat de KNVB naar COVS District Oost overmaakt, moet 
natuurlijk nog wel worden verdeeld onder 13 de scheidsrechtersverenigingen. 
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De penningmeester behandelt vervolgens de balans. Ook hier geeft de penningmeester een 
toelichting. Het Jaarverslag 2009 wordt onder dankzegging aan de penningmeester Bert de 
Roo onder applaus goedgekeurd en vastgesteld. 

6 Verslag kascommissie 

 De voorzitter geeft het woord aan de vertegenwoordiger van de kascommissie. De heer Frans 
Rigterink leest het verslag van de kascommissie, bestaande uit Frans Rigterink en Jaco 
Schoonhoven, 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 Jaco Schoonhoven in de kascommissie te herbenoemen. Frans 
Rigterink treedt volgens het Huishoudelijk Reglement af. Reservelid, de heer Johan Hut, 
wordt in de kascommissie benoemd. Hij heeft schriftelijk per e-mail verklaard, dat hij zijn 
benoeming aanvaardt. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat de heren Jaco Schoonhoven en 
Johan Hut worden (her)benoemd. Er moet nog wel een nieuwe reservelid worden benoemd. 
De heer Wissink merkt op, dat hij wel eentje weet. De aftredende penningmeester Bert de 
Roo. De secretaris zegt, dat dit niet kan, omdat hij – op interim-basis – de financiële admini-
stratie nog tot medio augustus zal verzorgen. Aangezien er zich niemand spontaan meldt, zal 
het bestuur op zoek moeten naar een nieuw reservelid. 
 

8 Vaststelling contributie 2010 

 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 geeft het woord aan 
de penningmeester. De penningmeester geeft een toelichting, zodat er geen misverstanden 
kunnen ontstaan. De contributie is voor drie jaar vastgesteld, dus voor 2010, 2011 en 2012. 
In 2012 kan het bestuur dus besluiten om de contributie voor 2013 te verhogen. De voorzit-
ter gaat er vanuit, dat de vergadering hier mee kan instemmen. De contributie wordt der-
halve niet verhoogd. 
 

9 Vaststelling begroting 2010 

 De voorzitter geeft opnieuw de microfoon aan de penningmeester. Hij geeft ook hier een toe-
lichting. Het is voortgeborduurd op de financiële administratie van 2009. Er zijn geen grote 
verschillen aan te merken. De heer Wissink vraagt of dit ook nog synchroon loopt met de in-
komsten van de Toto/Lotto. De penningmeester zegt dat er evenals vorig jaar € 250,= is be-
groot, terwijl we nu reeds min of meer weten, dat er een bedrag van € 650,= tegemoet kan 
worden gezien. Dat is dus de eerste financiële meevaller die we volgend jaar te pakken heb-
ben. Er zijn verder geen vragen, zodat de begroting voor 2010 wordt goedgekeurd en vastge-
steld. 
 

De voorzitter last een korte koffiepauze in. 
 

10 Bestuursbeleid 

 De voorzitter heropent de vergadering.  
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. Het bestuur wil een beroep doen op de leden om de redactie te verblijden met kopij. 
Heb je iets interessants te melden, zoals het afgelopen seizoen is gebeurd door een aantal 
leden, schroom dan niet om dit in te sturen. Het vinden van adverteerders voor het clubblad 
is elk jaar weer een probleem. De voorzitter noemt twee adverteerders, die reeds vanaf het 
eerste uur in ons clubblad vermeld staan. Hij wil de adverteerders op deze Algemene Leden-
vergadering toch even met naam en toenaam noemen. Het zijn Installatiebedrijf Ruitenberg 
en Slijterij Stroomberg uit Zwolle. Dat is toch wel erg bijzonder. De kaartavond(en) worden 
verzorgd door de heer Marinus Blankvoort, geassisteerd door Gradus Wezenberg. De kaart-
avonden worden goed bezocht. Er wordt in een open en gezellige sfeer gekaart. Ook de Kerst-
bingo en het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi zijn reeds vele jaren onze vaste acti-
viteiten. De organisatoren hiervan worden ook bedankt. De trainingsgroepen in Emmeloord 
en Hattemerbroek worden vrij goed bezocht. Mede door de trainingen, die daar worden gege-
ven door Jan Jongman en Jos Huis in ’t Veld. Jos heeft vorig jaar te kennen gegeven, dat hij 
daar mee wil stoppen, maar werd door omstandigheden toch min of meer gedwongen om 
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door te gaan. Het bestuur is daar erg blij mee, maar we moeten wel uitzien naar een nieuwe 
conditietrainer. Fred Mulder traint regelmatig mee in Emmeloord en is er aanwezig om van-
uit het bestuur de contacten met de leden uit de Noordoostpolder warm te houden. Ook in 
Emmeloord moeten we op zoek naar een nieuwe trainer, omdat Jan Jongman eveneens te 
kennen heeft gegeven te willen stoppen. Er is ook regelmatig bezoek van de regiocommissie 
A in Hattemerbroek, in de persoon van Dick Lamers, en dat is erg fijn voor de jongens, die er 
trainen. In het algemeen is het beleid van het bestuur er op gericht om de goede verhoudin-
gen met de KNVB, met de regiocommissie A, met het districtsbestuur van COVS District 
Oost en de zusterverenigingen in ons district, te behouden. Ook de website van de COVS, 
die door de secretaris wordt onderhouden, ziet er fantastisch uit. Je kunt daar heel veel van 
het wel en wee van de SZO lezen. De secretaris is – zoals gezegd – weer bezig om de nieuwe 
website up-to-date te maken. Recentelijk heeft een delegatie van het bestuur – via een lid 
van ons – contacten gelegd met de firma Avanci International in Zwolle. Dit bedrijf produ-
ceert onder de merknaam RAVA o.a. scheidsrechterskleding. Het bestuur heeft getracht om 
daar een betaalbare kledinglijn uit te zetten voor onze leden. De prijs is zeer aantrekkelijk. 
Van de firma staat er inmiddels ook een advertentie achterop ons clubblad. Een compleet 
setje (shirt-short-kousen) voor de prijs van €49,95 is niet duur. Na afloop van de vergadering 
zal de kleurstelling (zwart-geel-blauw) van de tenues door de voorzitter worden getoond. Het 
logo van de COVS wordt in de linker mouw ingeweven. Als er belangstelling is, kunnen we 
proberen om zoveel mogelijk bestellingen te plaatsen waarbij de prijs misschien ook nog 
naar beneden kan. Dit probeert het bestuur van de SZO allemaal te doen voor onze leden. 
Daarnaast is het nog steeds mogelijk om trainingsjacks met het SZO-logo te bestellen, die 
we bij Reuvers Sport afnemen. Dit jack kost € 32,50. De secretaris vult aan dat het bestuur 
een “lief- en leed”-regeling heeft vastgesteld. We hebben een besluit genomen om bij een ge-
boorte, een huwelijk, een langdurige ziekte, een ziekenhuisopname, etc vanuit het bestuur 
hieraan aandacht te besteden. Daarbij hebben we wel de “hulp” nodig van de leden. Als we 
van niets weten, kunnen we ook geen actie ondernemen. Het bestuur verzoekt de leden om 
het bestuur van het “lief en leed” in hun directe omgeving in kennis te stellen. De voorzitter 
vraagt wie er nog vragen heeft. Wout Jongman merkt op dat het tenue van Avanci/Rava nog 
niet op de website staat. Wout Jongman stelt voor om in het clubblad melding te maken van 
het feit, dat er weer trainingsjacks maar ook scheidsrechterstenues kunnen worden besteld. 
Teun van Unen vraagt of we Reuvers Sport niet een klein beetje “voor de kop stoten”. Het 
zijn wel concurrenten van elkaar, maar of dit nu verstandig is. De voorzitter zegt, dat er een 
advertentie is geplaatst. Er komt geen foto in van de tenues. Bovendien hebben we er ook 
meerdere drukkerijen in staan. Dit bijt elkaar blijkbaar niet. We betrekken nieuwe trainings-
jacks van Reuvers en dat blijft ook zo. De voorzitter dankt de leden voor het vertrouwen. 
 

11 Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement 

 De voorzitter geeft het woord aan de secretaris. Vorig jaar werd op de Algemene Ledenverga-
dering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) een voorstel gedaan tot het wijzi-
gen van de Statuten van de SZO. Aangezien het Verenigingsbestuur van COVS Nederland op 
datzelfde tijdstip met een landelijke wijziging kwam, kon ons voorstel tot wijziging geen door-
gang vinden, aangezien de statuten van een COVS-groep niet in strijd mogen zijn met de 
statuten van de landelijke organisatie. Dat vergde op dat moment een verdere bestudering 
van de documenten van COVS Nederland. De nieuwe Statuten van COVS Nederland zijn 
inmiddels vastgesteld en daarop zijn onze statuten thans aangepast. Gelukkig zijn er geen 
noemenswaardige verschillen aan te wijzen. Het gaat hoofdzakelijk om het soort lidmaat-
schap en het feit, dat elk COVS-lid is onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de lande-
lijke COVS. De wijziging(en) ten aanzien van het lidmaatschap was (waren) vorig jaar reeds 
meegenomen. In het huidig artikel 9 van de Statuten van de Scheidsrechtersvereniging 
Zwolle e.o. is de passage opgenomen ten aanzien van de tuchtrechtspraak binnen de COVS. 
De wijzigingen hebben geen inhoudelijke invloed op het lidmaatschap van de leden van de 
SZO, zodat het bestuur de leden adviseert om akkoord te gaan met de voorliggende wijzigin-
gen van de Statuten van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. Indien de Algemene 
Ledenvergadering van de SZO akkoord gaat met de voorliggende tekst van artikel 9 van de 
statuten van de SZO, dan zullen deze nieuwe wijzigingen op korte termijn worden voorgelegd 
aan het Notariskantoor De Jong te Zwolle. De secretaris stelt de Algemene Vergadering voor 
om in te stemmen met het voorstel en het bestuur te mandateren om de statuten bij de 
notaris te laten passeren. De voorzitter gaat er vanuit, dat de leden hiermee kunnen instem-
men. Aldus wordt besloten. 

12 Bestuursverkiezing 

 De heren A.J. de Roo (penningmeester) en H. Schrik (commissaris 1) zijn periodiek aftre-
dend. De heer Schrik heeft kenbaar gemaakt, dat hij zich voor een periode van drie jaar her-
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kiesbaar stelt. Het bestuur draagt zijn herbenoeming aan de Algemene Vergadering voor. Hij 
wordt met applaus herbenoemd. De heer De Roo heeft vorig jaar reeds vroegtijdig aangege- 
ven dat hij zich in 2010, als hij periodiek aftredend is, niet herkiesbaar stelt. Het bestuur 
heeft de heer G.J. (Gerrit) Kuiper uit Heerde, bereid gevonden om de bestuursfunctie van 
penningmeester van de SZO te aanvaarden. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor 
om de heer Kuiper te benoemen als penningmeester van de SZO. De voorzitter vraagt of de 
vergadering akkoord gaat. Er volgt opnieuw applaus. De voorzitter feliciteert hem met zijn 
benoeming. De voorzitter bedankt Bert de Roo voor zijn inzet als penningmeester van de 
SZO. In verband met andere verplichtingen van de nieuwe penningmeester, zal de heer De 
Roo tot medio augustus de honneurs nog op interim-basis waarnemen. De contributie over 
het 2e half jaar zal nog door Bert worden geïncasseerd. Na de vergadering zullen de formali-
teiten bij de bank en de Kamer van Koophandel worden afgehandeld. De afschriften van de 
bank gaan tijdelijk naar het adres van de voorzitter in Dalfsen. Op deze manier is een oplos-
sing gevonden om er voor te zorgen dat de nieuwe penningmeester zijn andere verplichtin-
gen kan nakomen. De voorzitter gaat er van uit, dat de vergadering hiermee kan instemmen. 
 

13 Rondvraag 

 Jan Jongman zegt dat hij vorig jaar gevraagd heeft om eens weer in overleg te gaan met de 
Scheidsrechtersvereniging Meppel e.o. Is dat gesprek ook reeds geweest en wat is hieruit 
gekomen? De voorzitter zegt wel contact te hebben gehad met de voorzitter van de Scheids-
rechtersvereniging Meppel e.o., de heer Eddy Spraakman, maar dat dit overleg na onze Alge-
mene Ledenvergadering zal gaan plaatsvinden.  
Ben Harmens heeft een vraag over de Beltona Cup. Hij vraagt, wie deze competitie die reeds 
15 à 20 jaar draait, namens de SZO van scheidsrechters voorziet. Hij vraagt of het toeganke-
lijk is voor elke scheidsrechter? Of is het een vriendenclubje uit Zwolle, die zich zelf daarvoor 
aanstellen. De voorzitter geeft het woord aan Henk Schrik, die namens de SZO, de scheids-
rechters benadert en aanstelt. Henk Schrik zegt, dat het toernooi toegankelijk is voor elke 
scheidsrechter en dat hij zeker geen vriendenclubje uit Zwolle kent. Ben is drie weken terug 
benaderd om te vlaggen bij een wedstrijd in Wijhe. Hij was reeds de derde scheidsrechter, 
die werd benaderd, maar heeft anders nog nooit iets gehoord van de Scheidsrechtersvereni-
ging Zwolle e.o., terwijl hij al 33 jaar lid is. De Beltona-cup speelt ook al 20 jaar. Het gaat er 
om dat iedere scheidsrechter van de groep Zwolle de kans krijgt om daar een wedstrijd te 
fluiten of te vlaggen. Henk Schrik zegt, dat die kans er is. Ben Harmens zegt, dat aan het 
begin van elk seizoen in het clubblad gevraagd moet worden of scheidsrechters genegen zijn 
daar een wedstrijd te leiden of als assistent-scheidsrechter op te treden. Dan heeft iedereen 
een kans. Het is bij iedereen bekend. Oorspronkelijk is het zo, dat er alleen scheidsrechters 
uit groep I of groep II mogen fluiten. Maar aangezien de SZO dan nooit alle wedstrijden, die 
we toegewezen krijgen, kan bezetten, wordt daarvan wel afgeweken. Als men gevraagd wordt 
om een wedstrijd te fluiten zegt men vaak “ja”, maar als gevraagd wordt om te vlaggen, dan 
kan men vaak niet. Scheidsrechters willen wel vaak fluiten, maar het vlaggen levert vaak de 
nodige moeite op. De voorzitter stelt voor om aan het begin van het nieuwe seizoen in het 
clubblad tijdig aan te geven, dat men zich kan opgeven voor de Beltona-cup. We kunnen dan 
een poule maken van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters. Henk Schrik zoekt altijd  
scheidsrechters in het gebied waarin de wedstrijden worden gespeeld. Tiemen de Boer zegt, 
dat hij in KNVB District Noord fluit, maar dat hij geenszins het idee heeft, dat er een spelle-
tje gespeeld wordt. Hij ziet er geen kwaad in. Henk Schrik zegt dat er veel wedstrijden om de 
Beltona-cup op de dinsdagavond zijn. Hij tracht dan zoveel mogelijk de mensen te ontzien, 
die op de dinsdag de training in Emmeloord en Hattemerbroek bezoeken. Ook ten aanzien 
van de reiskosten moeten we rekening houden met de afstand. Hij houdt er zoveel mogelijk 
rekening mee dat mensen kunnen samen reizen. Iedereen kan meedoen aan de Beltona-cup. 
Dat is nooit anders geweest. De voorzitter sluit dit punt af. Alvorens over te gaan tot het vol-
gend agendapunt geeft hij de afgetreden penningmeester Bert de Roo het woord. Bert de Roo 
wil van de gelegenheid gebruik maken om terug te kijken op zijn periode als penningmees-
ter. In 2002 werd hij vanwege droevige omstandigheden, door het plotselinge overlijden van 
Piet de Vos, benoemd tot penningmeester. Hij heeft het 7 jaar lang met erg veel plezier heeft 
gedaan. Hij zegt vanuit de Algemene Vergadering veel vertrouwen te hebben gevoeld. Hij wil 
iedereen bedanken voor dit vertrouwen en voor de wijze waarop is samengewerkt. 

14 Huldigingen 

 De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter, Gerard Langenkamp en penningmeester, Jan 
Broekhuis van COVS District Oost die de huldigingen zullen verzorgen. Van de vier te onder-
scheiden COVS-leden, is er helaas slechts één aanwezig. De heer Boltendal uit Emmeloord 
is aanwezig. De heren S.A. Jongman, A.H. Slot en C. Ros, zijn niet aanwezig. Bert Slot heeft 
zich afgemeld, de andere twee helaas niet. Alle leden zijn telefonisch benaderd, doch er is 
niet met iedereen contact geweest. De heer Langenkamp merkt op dat alle 4 leden vèr van 
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buiten Zwolle komen. Of dat een indicatie is voor het beleid van 25 jaar geleden? De voorzit-
ter van COVS District Oost feliciteert de heer Boltendal met het 25-jarig lidmaatschap van 
de COVS. De heer Broekhuis spelt hem de bijbehorende speld op en namens de SZO over-
handigt Fred Mulder hem een boeket bloemen. De heer Langenkamp zegt dat dit agenda-
punt evenals de hele vergadering uitermate spoedig is verlopen. Hij dankt iedereen voor zijn 
aandacht. De voorzitter van de SZO zegt het bijzonder spijtig te vinden, dat de andere leden 
van de SZO niets van zich hebben laten horen. De voorzitter zegt, dat er nog meer huldigin-
gen moet plaatsvinden. Hij vraagt de heren Ben Harmens en Henk Schrik naar voren. De 
voorzitter zegt dat mede door toedoen van de nieuwe secretaris vorig jaar een spelregelwed-
strijd in het clubblad werd opgenomen. Zowel voor de spelregels van het veld als van de zaal 
werden spelregels gepubliceerd. Henk Schrik is winnaar geworden van het zaal gedeelte. De 
voorzitter overhandigt hem een boeket bloemen en een Iris-bon, t.w.v. € 15,=. De winnaar 
van het veldgedeelte is gewonnen door Ben Harmens. Daarvoor moest wel geloot worden. De 
voorzitter overhandigt ook de heer Harmens een Iris-bon en een boeket bloemen. De voorzit-
ter zegt dat het bestuur nog altijd de Dirk Jan Klein Tijssink bokaal heeft. De naam van Ben 
is er reeds in gegraveerd. De laatste winnaar, die hem in zijn bezit had, was Bert Slot uit De 
Krim, die de beker in 1993 won. De voorzitter overhandigt de beker aan de heer Harmens, 
die hem in zijn bezit mag houden totdat er weer spelregelwedstrijden van de SZO worden 
gehouden. De beker blijft in het bezit van de SZO. De voorzitter zegt, dat we wel met de spel-
regels in het clubblad verder gaan, doch vanwege de slechte deelname niet meer in de vorm 
van een wedstrijd. De antwoorden van de spelregels worden in hetzelfde clubblad bekend 
gemaakt. De voorzitter roept naar voren Lid van Verdienste, Mijndert Schilstra. Hij was dè 
man van de SZO, die altijd de Toto-Lotto heeft verzorgd. De voorzitter geeft de heer Schilstra 
het woord. De uitkeringen waren elk jaar een welkome inkomstenbron voor de SZO. Daar 
komt dit jaar een eind aan. We krijgen dit jaar nog één keer een bijdrage en dan is het afge-
lopen. De heer Schilstra spreekt de volgende woorden: “Voorzitter en leden van de vergade-
ring. Een toelichting van de commissie Toto-Lot. Hierbij deel ik u mee, dat er in december 
2009 mededeling is gedaan aan het bestuur van de SZO, aan voorzitter J. van der Veen, dat 
er van de Stichting Totalisator te Rijswijk geen transacties meer plaatsvinden aan de Stich-
ting Toto-Lot. De Stichting Totalisator te Rijswijk stelde dat er nog wel een mogelijkheid was 
maar stelde als voorwaarde dat er wel een acte opgemaakt moest worden bij een notaris en  
de stichting wel ingeschreven moest staan bij de Kamer van Koophandel. Enkele jaren gele-
den heeft het bestuur van de Stichting Toto-Lot besloten om geen lid meer te zijn van de 
Kamer van Koophandel en ook geen lid meer te zijn van de Buma-rechten. Beide lidmaat-
schappen zijn dan ook opgezegd. Men vond het niet zo noodzakelijk meer. Ik ben er van 
overtuigd dat het wel zou moeten, maar men kan daarbij niet zonder de instantie van de 
Kamer van Koophandel. In het gesprek dat de heer E. Duim, penningmeester van Toto-Lot 
met de notaris Duret Kroon heeft gehad, werd door de notaris gezegd dat jaarlijks ongeveer € 
2.000,= bijgeschreven wordt op de rekening van de Stichting Tot-Lot. Dat is een wankele 
positie om daarvoor een acte op te maken. En daarbij te bedenken dat de notariskosten voor 
het opmaken van zo’n acte € 500,= gaat kosten. En dan moet je er ook op rekenen dat er 
nog belasting moet worden betaald over de inkomsten die de Stichting Toto-Lot krijgt van de 
Stichting Totalisator. Er blijft dan weinig over. En zolang men geen lid van de Kamer van 
Koophandel is en er geen acte bij de notaris is opgemaakt, wordt er geen geld meer gestort 
op de rekening van de Stichting Toto-Lot. Dit is een nieuwe regel vanaf 1 januari 2010. Er is 
veel overleg geweest met de besturen van de 4 verenigingen, die er aan mee deden. Dat zijn 
de sportverenigingen PEC Atletiek, Zwolse Boys, SV Zwolle en de Scheidsrechtersvereniging 
Zwolle e.o. (SZO) en de Stichting Toto-Lot als beheerder. Het bestuur van de Stichting Toto-
Lot is dan ook van mening, dat de lasten en de belasting niet meer op wegen tegen de baten 
voor de verenigingen. Het voorstel van de notaris is dan ook dat het beter is om de Stichting 
Tot-Lot op te heffen. Citaat van de opheffing. Startdatum van de compensatieregeling begon-
nen op 1 januari 1991 met een jaarlijkse afbouw, dat de provisie voor de verenigingen die 
hun abonnement-lotto via de S.N.S. hebben geabonneerd in 5 jaren wordt afgebouwd. In 
1997 was deze compensatie afgelopen. Wij als bestuur van de Stichting Tot-Lot hebben toch 
nog 12 jaren geld ontvangen waarvan de betreffende sportverenigingen gelijke delen op hun 
bankrekening kregen bijgeschreven. En daar is nu een einde aan gekomen. Helaas is het 
niet anders. Voorzitter dat is wat ik had te zeggen”. De voorzitter dankt Mijndert Schilstra 
voor zijn woorden en voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Daarvoor wordt hem een boeket 
bloemen aangeboden. De voorzitter zegt ook een boeket bloemen te willen schenken aan de 
afgetreden penningmeester Bert de Roo. Later in het jaar zullen we op gepaste wijze afscheid 
van hem nemen. De voorzitter verzoekt Fred Mulder om ook een bloemetje te overhandigen 
aan de nieuwe penningmeester Gerrit Kuiper. De voorzitter vraagt tot slot Jan Jongman uit 
Emmeloord naar voren te komen. Jan Jongman is vanaf 9 juni 1975 lid van de SZO. Vanaf 
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1983 heeft hij de training verzorgd in Emmeloord. Bij de voetbalvereniging Flevo Boys heeft 
de SZO onderdak gevonden. Tot op de dag van vandaag is hij daar actief geweest als trainer. 
Maar voor het bestuur van de SZO was hij ook een vooruitgeschoven post in de polder. Hij 
was voor de SZO de bindende factor tussen het bestuur en de scheidsrechters in de polder. 
Mede door zijn inbreng bleven de scheidsrechters in de polder lid van de SZO, ondanks dat 
de polder onder KNVB District Noord valt. Gelukkig is de groep in Emmeloord in stand ge-
bleven. Voor al het werk dat hij heeft gedaan voor de SZO draagt het bestuur de Algemene 
Vergadering voor om Jan Jongman te benoemen als Lid van Verdienste van de SZO. De 
voorzitter gaat er van uit dat de Algemene Vergadering hiermee kan instemmen. Er volgt een 
applaus ten teken dat die aanname juist is. Hij spelt Jan Jongman de speld “Lid van Ver-
dienste” op. Bij deze speld hoort ook de gebruikelijke oorkonde, die door de secretaris is 
vervaardigd. Daarnaast wordt hem een boeket bloemen aangeboden. 
 

15 Genodigden aan het woord 

 De voorzitter vraagt wie de secretaris mag noteren voor dit agendapunt.  
Johan Dollekamp, voorzitter COVS Nederland: Hij zegt geen genodigde te zijn, maar ook 
ongenode gasten zijn soms welkom. Hij feliciteert Jan Jongman met de benoeming tot Lid 
van Verdienste. Alle benoemde en herbenoemde bestuurs- en commissieleden en ook de 
jubilarissen, van harte geluk gewenst. Bij zijn benoeming in 2007 heeft hij tegen zich zelf 
gezegd, dat je net als bij voetbalverenigingen “de geur van de kleedkamer moet kennen”. Hij 
vindt dat hij als landelijk voorzitter moeten weten, wat er op de vloer bij de groepen heerst. 
Daarom bezoekt hij per jaar zo’n 3 à 4 soms 5 ledenvergaderingen van COVS-groepen in het 
land. Bovendien bezoekt hij – als het even kan – 2 à 3 districtsvergaderingen. Dit maal is hij 
voor de eerste keer in Zwolle. Hij heeft de vergadering met veel belangstelling gevolgd. Met 
zo’n geweldige secretaris loopt alles op rolletjes, maar de overige bestuursleden doen het ook 
perfect, maar Jan heeft natuurlijk een zee aan ervaring opgedaan in het VCN, dat is duide-
lijk en is ook aan alles te merken. Hij zegt in het voorwoord in het blad “de Scheidsrechter” 
al eens aangegeven te hebben dat de site van de SZO er geweldig uitziet en een voorbeeld is 
voor alle andere COVS-verenigingen. Zo ook deze vergadering, die voortreffelijk is verlopen. 
Hij heeft eigenlijk nog één wens. Hij bezoekt vele vergaderingen met externe partners, zoals 
de LBA, de VVON, maar ook andere verenigingen. Daar rollebollen ze niet over elkaar heen. 
De voorzitter van COVS Nederland spreekt de hoop en wens uit dat we straks in mei een 
positieve Jaarlijkse Algemene Vergadering van de COVS zouden kunnen houden. Verschil 
van meningen moeten in de aanloop naar die vergadering worden opgelost. In het kader van 
werving en behoud wordt er op de JAV ook iets uitgereikt. Hij wenst het bestuur van de SZO 
veel succes in de toekomst.  
Stan Burm: Hij dankt voor de uitnodiging. Hij zegt ook genoten te hebben van een goede 
vergadering. Met een dubbele pet op, want hij is naast bestuurder van KNVB District Oost 
ook lid van de SZO. Hij dankt Bert de Roo voor zijn functioneren als penningmeester van de 
SZO. Hij wenst Gerrit Kuiper als opvolger van Bert al het goede toe. Hij feliciteert Jan Jong-
man van harte met zijn benoeming tot Lid van verdienste. 27 jaar trainer van scheidsrech-
ters is niet niks. De KNVB gaat er vanuit dat de scheidsrechters net als de voetballers mini-
maal 2x per week trainen. Hij feliciteert de mensen, die gehuldigd zouden worden. Jammer 
dat er maar 1 is gekomen. Hij feliciteert Ben Harmens met het winnen van de Dirk Jan Klein 
Tijssink bokaal. Hij wist niet dat hij zo goed was in spelregels. Met zo’n secretaris mag je 
heel blij zijn. Als je ziet hoe alles er uit ziet. De verslaglegging is correct. Voor de KNVB is de 
communicatie heel belangrijk. Als je iemand hebt, die tijdig antwoord geeft, is dat natuurlijk 
fantastisch. De KNVB heeft een uitstekende samenwerking met alle COVS-groepen, zo ook 
met de SZO. Dat bleek ook op 9 januari jl. toen het scheidsrechterscongres door de KNVB 
District Oost in Zwolle werd georganiseerd. De KNVB en COVS hebben samen een prachtige 
invulling kunnen geven aan deze dag. Hij dankt het bestuur van de SZO namens de KNVB. 
Hij heeft ook nog enkele andere mededelingen, die belangrijk zijn. De KNVB gaat naar een 
Topklasse. We gaan ook naar de landelijke lijst voor scheidsrechters. We gaan naar schema 
12 en schema 14. Tot en met de derde klasse gaan 14 clubs deelnemen in de competitie. Dat 
betekent nogal wat voor de clubs. Promotie en degradatie. Dat geldt ook voor scheidsrech-
ters. Dat zal voor het eerst ook iets anders worden ingevuld dan dat we jaren achtereen heb-
ben afgesproken en gewend zijn geweest. Alle scheidsrechters en assistent-scheidsrechters 
die op de landelijke lijst thuishoren, krijgen de gratis sets kleding van de KNVB. Dat is fis-
caal ook mogelijk en gaat niet ten koste van de vergoeding. De heer Burm zegt er zelf een 
voorstander van te zijn om alle scheidsrechters de gratis kleding te verstrekken. Dat staat 
ook op de agenda van de Hoofdcommissie scheidsrechterszaken in Zeist van 12 april a.s. Op 
18 maart jl. is de KNVB akkoord gegaan met de randvoorwaarden van de Topklasse inclusief 
de contracten en de cao. Dat is een ontzettende vooruitgang. Op de agenda van 12 april a.s. 
staat ook een voorstel tot de begeleiding van Verenigingsscheidsrechters door COVS-leden. 
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De KNVB heeft dus begeleiders nodig. Echte goede praktijkbegeleiders. Hij roept iedereen 
nog eens op zodat we in Zwolle ook kunnen starten met een cursus “Praktijkbegeleider”. Dat 
is niet vrijblijvend. Het is een samenwerkingsovereenkomst tussen de KNVB en de COVS. De 
werkcommissieleden hebben hier veel voor betekend. KNVB District Oost staat bekend als 
het district met de meeste “BOS”-cursussen. De heer Burm zegt blij te zijn, dat de 70-jarige 
leeftijdsgrens is vervallen. De 70-jarigen kunnen binnenkort weer fluiten. Het Jeugdplan 
Nederland heeft ook scheidsrechters nodig. Geef je op bij het bondsbureau in Deventer. De 
KNVB krijgt er momenteel per week zo’n 200 à 300 meisjes en dames bij. Zelfs FC Zwolle 
gaat beginnen met een damesteam. We hebben dus ook meer scheidsrechters nodig. Ook 
meer vrouwelijke scheidsrechters. De heer Burm doet een dringend oproep op de SZO om 
wervend bezig te zijn zodat de KNVB kan starten met een opleiding scheidsrechter voor 
dames. Daar ligt ook weer een kans voor de COVS om deze mensen lid te maken, zodat we 
meer inkomsten hebben en we weer meer kunnen doen met elkaar. Daar ligt onze kracht. 
De KNVB gaat ook aan coaching doen. Tot slot zegt de heer Burm dat er ook meer rappor-
teurs nodig zijn. Er zijn een paar 70-jarigen terug gekomen, maar er moeten nog meer bijko-
men. Het districtskantoor in Deventer gaat op 1 juli 2010 dicht. Het bondsbureau gaat ver-
huizen naar de Keulenstraat 14. Hij dankt Hans en z’n “crew” voor de inzet van de SZO van 
het afgelopen jaar en hoopt de samenwerking te kunnen voortzetten. 
Gerhard Langenkamp: Hij is de derde spreker aan de beurt. Je hebt twee begenadigd spre-
kers voor je gehad en dan staat er zo’n boerenkerel uit Deventer. Die is dan aan de beurt. Na 
hem komt er nog één, die altijd spreekt met stemverheffing. Hij noemt zich zelf maar een 
klein kereltje in het geheel. Hij dankt het bestuur voor de uitnodiging. Hij komt graag in het 
Zwolse dreven. Ook vanavond. Hij dankt de SZO voor het organiseren van het 31ste Jan Wil-
lem van Essentoernooi, het districtstoernooi zaalvoetbal van COVS Oost. Het districtsbe-
stuur is de SZO daar heel erkentelijk voor. De 32ste keer komt er aan. Hoopgevend was het 
dat alle 13 COVS-groepen in Elburg aanwezig waren. Dat is een tijd lang niet zo geweest. Hij 
hoopt dat deze opwaartse spiraal zich zal doorzetten. Hij hoopt dat we alleen omtrent de Fair 
Play-scores wat openlijker zouden kunnen omgaan. Hij noemt het voorbeeld van Zutphen. 
Hij adviseert om er binnen het bestuur eens over te spreken. Dank voor de prettige wijze van 
samenwerking tussen groep en district. Dat is van grote waarde voor de COVS. Ook de wis-
selwerking met de KNVB is van grote waarde. Dat respect naar elkaar toe, dat is er op dit 
moment. Dat moeten we zo houden. Hij feliciteert alle benoemde en herbenoemde bestuurs-
leden. Met name de nieuwe penningmeester, de heer G.J. Kuiper. Hij bedankt Bert de Roo 
voor wat hij voor de SZO heeft gedaan, want dat betekent ook dat je het voor de COVS hebt 
gedaan. Hij is een echte SZO‘er, want hij gaat nog een half jaartje door. Grote klasse! Hij 
feliciteert Jan Jongman met zijn benoeming tot Lid van Verdienste. Het is bijzonder. Op naar 
het ere-lidmaatschap, want dat is de volgende stap. Op 12 april a.s. start er een cursus con-
ditietrainer voor scheidsrechters in Deventer. Als er nog belangstelling is, dan kan men zich 
nog opgeven bij de secretaris van de SZO. De cursus duurt 3 lesavonden en er zijn geen 
kosten aan verbonden. Hij complimenteert de voorzitter met het vlotte verloop van deze ver-
gadering. Hij wenst de voorzitter met zijn bestuur veel succes in de toekomst en is blij dat 
hij hier vanavond mocht zijn.   
Jan Wissink: Hij dankt Gerhard Langenkamp voor de aankondiging. Hij spreekt de leden 
van de SZO toe. Hij dankt namens de vergadering het bestuur, wat zij het afgelopen jaar 
heeft gedaan. Grote klasse! Met name de actieve secretaris. Het is lang, heel lang geleden, 
dat hij als ere-voorzitter zulke notulen heeft gekregen. Het jaarverslag zag er ook weer mooi 
uit. De voorzitter had het tempo er in. Hans is uitgerust, is naar Egypte geweest. Is terug 
gekomen, heeft geslapen in het vliegtuig en de vergadering voorbereid. Daar gaan we! Hij 
heeft het weer op een voortreffelijke wijze gedaan. Hij zegt op de kaartavond een informeel 
gesprek te hebben gehad met Gerrit Kuiper, de nieuwe penningmeester. Hij feliciteert hem 
met zijn benoeming en wenst hem veel succes. Hij wil zeggen, dat hij als ere-voorzitter met 
zijn voorganger altijd een plezierige samenwerking heeft gehad. Hij bedankt Bert voor die 
mooie tijd. Het was fantastisch. Hij zegt dat het hem is opgevallen op de website van de 
COVS dat er in District Noord wordt gesproken over een fusie van COVS-groepen. Hij kijkt 
naar de voorzitter van COVS Nederland. Johan Dollekamp zegt in Noord te zijn geweest. Het 
was een brainstormsessie. Ze hebben keurig de sterke en zwakke kanten van de COVS in 
beeld gebracht. Er was vanuit de groepen de behoefte om samen te werken. Die intentie is 
naar elkaar uitgesproken. Ze willen door een werkgroep laten onderzoeken op welke wijze en 
terreinen die samenwerking handen en voeten zou kunnen worden gegeven. Hij heeft in het 
VCN aangegeven, dat het zou goed zijn om deze discussie in alle districten te houden. Komt 
tijd, komt raad! Hij feliciteert Jan Jongman en heet hem welkom bij de club van ere-leden en 
leden van verdienste. Het was op zijn tijd, het was op zijn plaats, het is dik verdiend. Hij feli-
citeert Ben Harmens met de Dirk Jan Klein Tijssink bokaal. Leuk! De ere-voorzitter zegt het 



Notulen Algemene Ledenvergadering van de S.Z.O. d.d. 22 maart 2010      Pagina 9 van 9 

zo bijzonder fijn en warm te vinden, dat deze beker van Dirk Jan nog naar hem toegaat. Een 
groot compliment. Ook de andere gedecoreerden krijgen van de ere-voorzitter de welgemeen-
de felicitaties. Jammer dat ze er niet allemaal waren. Dat is “lullig!” Als je onderscheiden 
wordt, dan hoor je er te zijn. De heer Wissink zegt toch nog even terug te willen komen op de 
Toto en Lottogelden. Deze toto- en lottogelden, die jarenlang bij de SZO zijn binnengekomen, 
toch te danken is aan al die mensen, die jarenlang op de donderdag- en vrijdagavonden de 
toto- en lottoformulieren hebben opgehaald. Dank aan al deze mensen, die er zoveel vrije 
uren in hebben gestoken. Mede door de familie Snijder, die jaren lang de lotto maandformu-
lieren heeft ingevuld en opgestuurd voor en naar de deelnemers, was de SZO één van de 
grootste inleveradressen, waarvan de SZO dus nog jarenlang financieel profijt heeft gehad. 
Eens dan houdt het op. Dat tijdstip is nu aangebroken. Hij heeft er de behoefte aan om dat 
toch nog even te moeten memoreren. Het zou fijn zijn voor deze mensen achter de tafel, als 
zij bij de overige activiteiten van de SZO net zoveel mensen zouden kunnen begroeten, als er 
vanavond zijn. Hij wenst het bestuur veel succes. Tot, toi, toi! 
De voorzitter geeft het woord aan David van de Graaf uit Wezep, die nog iets wil zeggen. Hij 
wil terug gaan naar 16 mei 2009. Een dag voor hem met 2 gezichten. In verband met het 
bereiken van de 70-jarige leeftijd op 21 juni 2009. Blij omdat hij een mooie afscheidswed-
strijd mocht fluiten. De bekerfinale van de B-jeugd bij Owios in Oldebroek. Dat was een 
toetje. Een treurige dag uiteraard in verband met het afscheid moeten nemen als scheids-
rechter bij de KNVB. Hij wil de KNVB in de naam van Stan Burm bedanken dat hij er veel 
aan gedaan heeft om de 70-jarige leeftijdsgrens op te heffen. Na de wedstrijd het afscheid in 
Bathmen. Hij had op de begrafenis van Dries Visser al geluiden gehoord, dat het misschien 
wel eens gebeurd zou zijn met de leeftijdsdiscriminatie. In het contact met de KNVB heeft 
Arnold Spin verzocht om een brief aan de KNVB te richten. Ze zouden kijken wat ze konden 
doen. Hij zegt veel plezier te hebben gehad in het Jeugdplan Nederland. Gelukkig mocht hij 
actief blijven voor de Beltona-cup. Afgelopen week heeft hij de formulieren van de KNVB ont-
vangen. Hij heeft ze heel snel ingevuld en heel snel op de bus gedaan. Hij zegt thans heel blij 
te zijn, dat het nu ook is gebeurd en dat hij weer mag gaan fluiten. Hij gaat weer met veel 
plezier naar de sportvelden en dat brengt hem hopelijk naar de 2000 voetbalwedstrijden, die 
hij heeft gefloten. Hij bedankt de voorzitter voor de tijd, die hij mocht spreken. 
 

16 Sluiting 

  

De voorzitter bedankt Bert nogmaals voor zijn inzet en collegiale samenwerking, feliciteert 
Henk met zijn herbenoeming en Gerrit met zijn benoeming. Hij feliciteert Jan Jongman nog- 
maals en de andere gedecoreerden. De heer Boltendal gefeliciteerd met zijn 25-jarig limaat-
schapsspeld. Jammer dat ze er allemaal niet waren. 
De voorzitter heeft nog een aantal attributen meegenomen. Oude tegeltjes van de SZO. Als 
mensen belangstelling hebben, kunnen ze dit meenemen naar huis. Het kost niets. 
De voorzitter zegt dat hij ook nog de vaantjes voor de pupil van de week bij zich heeft. Als er 
belangstelling is, kunnen de leden zich bij hem melden. 
Ook zullen er voorbeelden in kleur worden getoond van de nieuwe out-fits (in geel, blauw en 
zwart), die bij Avanci kunnen worden besteld. 
Nogmaals bedankt voor de komst. Het was een goede vergadering, een goede opkomst in een 
plezierige sfeer. Hij dankt de sprekers voor de goede woorden. Wat er gezegd is, zullen we in 
het bestuur meenemen. 
De voorzitter sluit de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2010 af en wenst iedereen 
wel thuis. 
 

 
 

Hardenberg, 4 april 2010 
 

Jan Lahuis, secretaris SZO. 
 

 

 
 


