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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  
  Opgericht 14 januari 1924 

   

  
“Zwolle en Omstreken” 

  
Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 25 maart 2013 
 

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; 
 

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

   Genodigden (3) COVS District Oost en Zustergroepen. 
 

   Genodigden KNVB met kennisgeving afwezig. 
 

1 Opening  

 De voorzitter, Hans van der Veen, opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. Hij heet vervolgens de ere-voorzitter Jan Wissink en de ere-leden Klaas Muis 
en Herman Snijder, alsmede de Leden van Verdienste Fred Mulder, Joop Tabak, Teun 
van Unen en Bert de Roo van harte welkom. In het bijzonder heet hij welkom de ge-
nodigden van COVS District Oost, de heren Gerhard Langenkamp (secretaris) en Jan 
Broekhuis (budgetbeheerder), tevens lid van de SZO. Van de KNVB District Oost 
(Regio A en commissie Zaalvoetbal), de heren Wim Berse, Siem de Jager, Jos Huis in 
’t Veld en Dick Lamers (allen tevens lid van de SZO). Van onze zustergroep Nijverdal, 
de heren Maurice Paarhuis en Gert Jan Beltman. 
 

De voorzitter vraagt de vergadering een ogenblik stilte in acht te nemen voor de men-
sen, die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Van de landelijke organisatie zijn over-
leden Bert Zwols, voormalig secretaris Redactie “de Scheidsrechter” en Theo Migo, 
voormalig landelijk penningmeester. In november is ons lid de heer J. Hellendoorn 
overleden. Tot slot wil de voorzitter het gebeuren in Almere, waar de heer R. van 
Nieuwenhuizen slachtoffer werd van zinloos geweld, niet onvermeld laten en dat 
ondanks de vele acties voor RESPECT recentelijk toch weer gewelddadigheden heb-
ben plaatsgevonden. Hij verzoekt de aanwezigen, voor zover mogelijk te gaan staan 
om hen allen te gedenken. 
 

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 van de secretaris 
op het scherm te volgen zijn. 
 

 

2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2012  

 De voorzitter stelt de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar 26 
maart 2012 aan de orde en vraagt of er nog aan- of opmerkingen zijn. Hij neemt de 
notulen paginagewijs door. Er zijn geen aan- of opmerkingen, 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: Frans Rigterink uit Wilsum, Gerard Venneman uit 
Raalte, Jan Jongman (lid van verdienste) uit Emmeloord, Wilco Fransman uit 
Barendrecht, Jaap Muis uit Zwartsluis, Louis van Meenen uit Slagharen, Stan Burm 
uit Zwolle, Johan Hut uit ’t Harde, Marco Meeuwissen uit Zwolle, Jan Bosscher uit 
Zwolle, Stefan Leferink uit Hattem, Tiemen de Boer uit Emmeloord, Nico Poelarends 
uit Vinkenbuurt en Ben Bastiaan uit Kampen. 
Er zijn geen ingekomen stukken ter behandeling in deze Algemene Vergadering. 
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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 helemaal doorscrollt naar onderen, dan staan daar de 
notulen van alle bestuursvergaderingen, nadat ze goedgekeurd en vastgesteld zijn. In 
het laatste artikel helemaal onderaan, staan alle gegevens over de SZO, het bestuur 
en allerlei onderwerpen. Hieraan hangen ook diverse formulieren, zoals o.a. de aan-
meldingsformulieren. 
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 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 agenda-
punt af. 
 

4 Jaarverslag 2012 van de secretaris  

 De voorzitter stelt het Jaarverslag 2012 van de secretaris aan de orde. Hij loopt het 
verslag pagina voor pagina door. Hij vraagt of er nog aan- of opmerkingen op dit 
jaarverslag zijn. Er zijn verder geen aan- en opmerkingen dan wel vragen, zodat het 
Jaarverslag 2012 onder dankzegging aan de secretaris Jan Lahuis onder applaus 
ongewijzigd wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

5 Jaarverslag 2012 van de penningmeester  

 De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, die een toelichting zal geven op 
het financieel Jaarverslag 2012. Iedereen heeft de financiële stukken ontvangen.  
Als penningmeester wil je altijd graag een positief saldo hebben en dat is dit jaar 
gelukt, maar dat is wel de verdienste van Bert de Roo, voormalig penningmeester, die 
nu in de kascommissie zit. Door éénmalige baten van 2013 – die eigenlijk bij 2012 
behoren – naar voren te halen, werd een positief resultaat geboekt. Het bestuur van 
de SZO is in 2012 zuinig met de financiën omgesprongen. De penningmeester geeft 
per onderdeel een toelichting. 
Er zijn verder geen vragen en aan- en opmerkingen meer, zodat het Jaarverslag van 
2012 van de penningmeester onder dankzegging aan de penningmeester Gerrit 
Kuiper onder applaus wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

6 Verslag kascommissie  

 De voorzitter geeft het woord aan de vertegenwoordiger van de kascommissie, die 
bestaat uit de leden Bert de Roo en Dick Ruiter. Reservelid is Marinus Blankvoort. De 
voorzitter geeft het woord aan Bert de Roo. Hij zegt dat de commissie geen onrecht-
matigheden heeft kunnen ontdekken en dat de financiële administratie er goed uit-
ziet. De baten- en lastenrekening over het kalenderjaar 2012 geeft een goed beeld van 
de inkomsten en de uitgaven van de vereniging en geeft een voordelig saldo te zien 
van € 109,63. De uit de financiële administratie opgemaakte balans geeft een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2012. 
De heer De Roo zegt dat er wel enkele suggesties en adviezen zijn gegeven en dat deze 
reeds door de penningmeester zijn overgenomen in het exploitatieoverzicht, waarvan 
bij het vorig agendapunt gewag is gemaakt. Hij stelt de Algemene Ledenvergadering 
van de SZO dan ook 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 de heer Dick Ruiter te bedanken 
voor zijn inzet in deze commissie en om Bert de Roo in de kascommissie her te 
benoemen. Dick Ruiter treedt volgens het Huishoudelijk Reglement af. Het bestuur 
stelt voor om de reserve, de heer Marinus Blankvoort, te benoemen in de kascommis-
sie. De voorzitter zegt, dat er thans weer een nieuwe reserve in de kascommissie moet 
worden benoemd. De voorzitter kijkt de zaal in en vraagt wie zich geroepen voelt om 
als reserve op te treden. Er meldt zich niemand. Naderhand heeft de heer Wout Jong-
man zich nà de vergadering spontaan aangemeld voor de kascommissie. 
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8 Vaststelling contributie 2013 en 2014  

 Overeenkomstig het bestuursbesluit d.d. 4 februari 2009, dat de contributie na de 
vaststelling in de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2009 met ingang van 1 
januari 2010 zou worden verhoogd en daarna de eerste drie jaren niet zou worden 
verhoogd – stelt het bestuur voor om de contributie over 2013 niet te verhogen. 
Daarentegen doet het bestuur thans wel een voorstel om de contributie met ingang 
van 1 januari 2014 te verhogen. Nadat de penningmeester dit punt nader heeft toe-
gelicht, gaat de voorzitter er vanuit dat de vergadering na deze toelichting met de 
contributieverhoging kan instemmen. De Algemene Vergadering gaat akkoord. De 
contributie wordt dan per 1 januari 2014 € 45,= voor actieve leden en € 32,50 voor 
niet-actieve leden en donateurs. De contributie voor A-leden (tot 19 jaar) blijft ge-
handhaafd op € 1,=. Dit bedrag wordt door de SZO voor haar rekening genomen.  
De contributie voor B-leden (19-22 jaar) bedraagt € 20,=. 
 

 

9 Vaststelling begroting 2013  

 De voorzitter geeft opnieuw het woord aan de penningmeester. De penningmeester 
zegt, dat hij dit punt bij agendapunt 5 reeds heeft meegenomen. Er is net als in de 
voorgaande jaren voortgeborduurd op de financiële administratie van vorig jaar, met 
dien verstande, dat we dit jaar de financiën nauwlettender in het oog zullen gaan 
houden en we het budget beter gaan beheren. Volgend jaar vieren we ons 90-jarig 
jubileum dat ook extra kosten met zich mee zal brengen. De contributie wordt vol-
gend jaar (2014) niet voor niets verhoogd. We zullen in 2014 extra uitgaven hebben, 
die we moeten trachten te compenseren. Er zijn verder geen vragen, zodat ook de 
begroting voor 2013 wordt goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter dankt de 
penningmeester voor zijn duidelijke toelichting. 
 

 

10 Bestuursbeleid  

 De voorzitter dankt alle SZO-leden, die zich in het afgelopen jaar op enigerlei wijze 
hebben ingezet voor onze Scheidsrechtersvereniging. Hij denkt daarbij in eerste 
instantie aan zijn medebestuursleden, die vele uren vrijmaken om de vereniging 
draaiende te houden. En verder natuurlijk de Redactiecommissie met Wout en Wilma 
Jongman, daarbij geassisteerd door Fred en Netty Mulder en Feikje en Jan Wester-
hof. De redactie doet al jaren prima werk en zorgt er ieder jaar weer voor dat we vijf 
keer per jaar een heel mooi clubblad in de bus krijgen. Het clubblad is dan ook het 
visitekaartje van de SZO. Het bestuur is uiteraard blij met de adverteerders in ons 
clubblad. Onlangs hebben wij helaas van enkele adverteerders afscheid moeten 
nemen. Maar gelukkig zijn er weer nieuwe advertenties voor in de plaats gekomen. Er  
is echter nog plaats voor nieuwe advertenties. Zij zijn toch een onmisbare bron van 
inkomsten. Dank aan hen, die ons al die jaren hebben gesteund en dank ook aan de 
nieuwe bedrijven die ons hopelijk voor een aantal jaren willen steunen.  
De kaartavonden onder leiding van Marinus Blankvoort en assistent Gradus Wezen-
berg, worden goed bezocht en er wordt in een goede sfeer gekaart. Iedere keer heeft 
Marinus weer leuke prijzen. Jan Lahuis is met zijn laptop paraat om de uitslagen en 
standen bij te houden. Andere activiteiten zoals de Kerstbingo en het Jan Willem van 
Essen zaalvoetbaltoernooi zijn al vele jaren onze andere vaste activiteiten en zijn niet 
meer weg te denken bij de SZO.  
Het bestuur is ook vertegenwoordigd bij de BOS-cursussen. Dit zijn cursussen waar 
jonge mensen worden opgeleid tot scheidsrechter. Als COVS-groep worden wij uitge-
nodigd om ons te presenteren. Een goede ontwikkeling is dat deze veelal jonge mensen 
lid kunnen worden van de SZO en dit ook doen. In dit verband wil hij wel een compli-
ment maken richting ons lid Jan Bosscher. Jan is binnen CSV’28 erg actief om jonge 
knapen deel te laten nemen aan die BOS-cursussen. Tevens stimuleert hij die jongens 
om ook lid te worden van de SZO. 
De SZO heeft op dit moment twee trainingsgroepen namelijk in Hattemerbroek en in 
Emmeloord. In Emmeloord hebben Tiemen de Boer en Gerrit Beekman het trainers-
stokje overgenomen van Jan Jongman. Maar Jan Jongman is stand by als invaltrainer. 
In Emmeloord wordt goed aan de weg getimmerd. Dankzij een sponsor heeft de groep de 
beschikking gekregen over mooie trainingspakken en een sporttas. In Hattemerbroek 
worden de scheidsrechters getraind door Siem de Jager, Wim Weuring, Jacco Schoon-
hoven en Herman van Diepen. De opkomst is goed te noemen. Vermeldenswaardig zijn 
de reacties van verschillende voetbalverenigingen naar aanleiding van ons verzoek tot 
donatie aan de SZO. Veel voetbalverenigingen ondersteunen onze vereniging met een 
geldbedrag. Hiermee kunnen we dan weer activiteiten ontplooien richting die verenigin-
gen in de vorm van het organiseren van spelregelinstructie avonden. In de afgelopen tijd 
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hebben Jan Lahuis en de voorzitter diverse clubs bezocht en werden prima instructie 
avonden verzorgd. De belangstelling was erg goed. Binnenkort gaan we weer een aantal 
voetbalverenigingen bezoeken. Als SZO willen wij dit graag uitbreiden en nog meer clubs 
gaan benaderen om de voetballertjes op een leuke wijze kennis te laten maken met de 
voetbalregels. Wij beschikken nu over goede apparatuur. Hij geeft Jan Lahuis eveneens 
een compliment voor de wijze waarop hij dit alles heeft georganiseerd en geperfectio-
neerd. Ook binnen onze eigen vereniging kunnen we e.e.a. presenteren bij bijvoorbeeld 
de trainingsgroepen. 
Tot slot zegt de voorzitter dat het beleid van het SZO-bestuur erop is gericht om goede 
verhoudingen te hebben met de KNVB, met name de regiocommissies en het COVS Oost 
districtsbestuur en de zusterverenigingen in Oost. Met vertegenwoordigers van de werk-
commissie Regio A hebben we in ieder geval 1x per jaar een goed overleg en kunnen we 
alles bespreken. 
 
De voorzitter vraagt of er nog aan- en opmerkingen zijn op het door het bestuur 
gevoerde beleid. Deze zijn er niet, zodat de voorzitter dit punt afsluit. 
 

11 Voorbereiding 90-jarig jubileum SZO op 14 januari 2014  

 De voorzitter zegt dat de SZO volgend jaar in 2014 het 90-jarig bestaan viert. Het 
bestuur wil dan ook graag de mening van de leden horen of we hieraan aandacht 
moeten besteden of niet en wat een dergelijk jubileumfeest dan zou moeten inhouden 
en eventueel zou mogen kosten. Binnen de Algemene Vergadering ontstaat een dis-
cussie, waaruit blijkt dat de meningen verdeeld zijn. De teneur is toch wel, dat de 
leden een soort clubavond willen, waarvoor ook andere zusterverenigingen zouden 
moeten worden uitgenodigd. Albert van der Scheer zegt, dat hij gelet op de financiële 
situatie van de vereniging geen voorstander is. Lid van Verdienste Teun van Unen 
zegt dat we wel iets moeten doen, maar dat het geen “vermogen” moet kosten. Hij 
reserveert liever geld om een groots 100-jarig jubileum te vieren. Ere-voorzitter Jan 
Wissink haakt daarop in. Hij zegt, dat we het niet ongemerkt voorbij moeten laten 
gaan, maar dat het wel sober kan worden gehouden. Wout Jongman zegt dat het een 
optie is om eventueel iets te combineren met het Jan Willem van Essen zaalvoetbal-
toernooi. Jos Huis in ’t Veld steunt het voorstel van Teun van Unen om het geld te 
besteden aan het 100-jarig bestaan. 
De voorzitter zegt dat het bestuur de meningen van de leden nu heeft gehoord. We 
zouden ook tijdens het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi een attentie ter 
herinnering aan het 90-jarig bestaan kunnen uitreiken. Het bestuur zal alle gedane 
suggesties meenemen in het bestuur en daar een besluit nemen. Hij dankt iedereen 
voor hun uitgebrachte mening. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 

12 Bestuursverkiezing  

 De voorzitter zegt dat volgens het rooster van afreden overeenkomstig artikel 13, lid 
3, van het Huishoudelijk Reglement, de penningmeester de heer G.J. Kuiper, en 
Commissaris 1, de heer H. Schrik, periodiek aftredend zijn. De heren Kuiper en 
Schrik hebben onlangs in een bestuursvergadering kenbaar gemaakt, dat zij zich 
voor een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar stellen. Het bestuur stelt de Alge-
mene Vergadering voor de beide bestuursleden te herbenoemen. Er volgt applaus, 
zodat zij hiermede zijn herkozen. 
 

 

13 Rondvraag  

 De voorzitter deelt mede dat 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 deze vraag 
en eventuele opmerkingen en toelichtingen mee in het bestuur of zoekt e.e.a. uit, 
waarna een antwoord volgt. De rondvraag is dan ook niet bedoeld voor het voeren van 
een discussie over een bepaald onderwerp. Opmerkingen over het gevoerde beleid 
horen bij agendapunt 10 thuis. De voorzitter vraagt, wie we kunnen noteren voor de 
rondvraag. Henk Friederichs en Ben Harmens melden zich. 
Henk Friederichs vraagt of het niet mogelijk is om het clubblad digitaal uit te geven. 
De voorzitter zegt dat we in het bestuur het besluit hebben genomen om het clubblad 
in de huidige (papieren) versie uit te geven, omdat we van mening zijn, dat het 
clubblad het “cement” is binnen onze vereniging. Zodra de onkosten van het clubblad 
dusdanige vormen aannemen, dat we het met inkomsten uit advertenties niet meer 
kunnen bedruipen, zullen we ons daarover opnieuw beraden.   
Ben Harmens vraagt aandacht voor de straftijd van 10 minuten, die door de KNVB is 
ingevoerd. Hij is van mening, dat de COVS zijn ongenoegen daarover moet uiten bij 
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de KNVB. De secretaris zegt, dat dit soort zaken op een ander niveau bij de KNVB 
thuishoren. De SZO heeft daar geen inspraak. We kunnen wel het standpunt van de 
SZO ventileren bij COVS District Oost die dit vervolgens kenbaar moet maken bij het 
Verenigingsbestuur COVS Nederland. Het VCN is vertegenwoordigd in de Hoofdcom-
missie Scheidsrechterszaken in Zeist. We zullen dit onderwerp ter sprake brengen op 
de JADV van COVS District Oost op maandag 22 april 2013. 
 

 
 
 
 
 
Hans/Jan 

14 Huldigingen  

 De voorzitter geeft het woord aan Gerhard Langenkamp. Hij zegt, dat de SZO weer 
diverse jubilarissen heeft waarvoor een speld is aangevraagd. De heer Langenkamp  
begint zijn verhaal en wil de heer Muis naar voren roepen. De voorzitter zegt dat de 
heer Muis zich heeft afgemeld. De heer Langenkamp zegt dat hem dit van tevoren 
ingefluisterd had kunnen worden, zodat hij zijn speech had kunnen aanpassen. De 
voorzitter zegt dat ook de heer Venneman zich heeft afgemeld. De heer Vonk heeft 
zich niet afgemeld, maar is helaas niet aanwezig. Het bestuur van de SZO zal er voor 
zorgen, dat de spelden bij de genoemde personen terecht komen. De heer Langen-
kamp vervolgt zijn verhaal en roept de heer T. van Dijk naar voren. De voorzitter zegt 
dat alle leden van de SZO bericht van de secretaris hebben gehad, dat ze een onder-
scheiding zullen ontvangen. Ook de heer Van Dijk is niet aanwezig. De heer Langen-
kamp richt zich tot de heer Teun van Unen, die als Lid van Verdienste wel aanwezig 
is. De heer Van Unen is lid van de SZO sinds 24 december 1972. De heer Van Unen 
is lid geweest van de Toto-/Lottocommissie en was jarenlang trainer van de trainings-
groep Hattemerbroek. Ook was hij lid van het spelregelteam, dat ooit de landelijke 
finale van COVS Nederland haalde. De heer Van Unen werd voor deze werkzaam-
heden op de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2001 benoemd tot Lid van Ver-
dienste van de SZO. De heer Langenkamp zegt dat de aanvraag van het bestuur van 
de SZO voor een 40-jarig lidmaatschapsspeld voor de heer T. van Unen door het VCN 
is toegekend. De secretaris van COVS District Oost reikt de heer Teun van Unen deze 
speld uit die hem door Jan Broekhuis, bestuurslid van COVS District Oost wordt 
opgespeld. Namens het bestuur ontvangt hij uit de handen van Fred Mulder een 
bloemetje. Het bestuur van de SZO zal er ook in dit geval voor zorgen, dat de 40-jarig 
lidmaatschapsspeld aan Tjibbe van Dijk uit Kampen wordt overhandigd. De heer 
Langenkamp vervolgt zijn verhaal. Ook SZO-lid, de heer J. Kamphuis is echter niet 
aanwezig. Hij heeft zich ook niet afgemeld, maar uit betrouwbare bron weten we nu 
dat hij met vakantie in het buitenland vertoeft. Ook in dit geval zal het bestuur van 
de SZO er voor zorgen, dat de 50-jarig lidmaatschapsspeld bij de heer Kamphuis 
komt. De heer Langenkamp roept dan de heer G. Vrieling naar voren. De heer Vrie-
ling is sedert 18 maart 1963 lid van de SZO. Voor zover bekend heeft de betrokkene 
geen bestuursfuncties binnen de SZO vervuld. De heer Vrieling heeft een aantal jaren 
(het juiste aantal kon niet worden achterhaald) deel uitgemaakt van het Districts-
bestuur van COVS Oost. De heer Langenkamp dankt de heer Vrieling voor zijn inzet 
jegens de COVS en reikt hem de 50-jarig lidmaatschapsspeld uit, die hem door de 
heer Broekhuis wordt opgespeld. De heer Langenkamp vervolgt zijn betoog, want 
zoals hij het verwoordt “we zijn er nog niet!”. Hij heeft nog een verrassing in petto. 
Hij is vanaf het prille begin van zijn scheidsrechterscarrière lid van de COVS. Hij trad 
in 1988 tot het bestuur van de SZO, waarna hij in 1993 aftrad. Vanaf 1996 tot heden 
verzorgt hij samen met zijn vrouw voor de uitgifte van het clubblad van de SZO, het 
“Scheidsrechterskontakt”. Ook is hij een reeks van jaren samen met zijn vrouw de 
drijvende kracht achter het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Van suppor-
ter, coach voetbalteam tot spreekstalmeester bij de organisatie om het omroepen te 
verzorgen. De heer Langenkamp heeft het natuurlijk over Wout Jongman. Hij roept 
Wout en Wilma, die vanavond ook aanwezig is, naar voren. De heer Langenkamp 
zegt, dat dit het VCN – op verzoek van het bestuur van de SZO – heeft behaagd om 
aan de heer W. (Wout) Jongman, de Zilveren Scheidsrechter uit te reiken. De Zilveren 
Scheidsrechter wordt hem door zijn vrouw Wilma opgespeld. Namens het bestuur 
reikt Fred Mulder aan Wilma een boeket bloemen uit. De heer Langenkamp zegt het 
jammer te vinden dat een aantal te decoreren SZO-leden niet de moeite heeft geno-
men om de speld in ontvangst te nemen. Hij feliciteert alle gedecoreerden en sluit 
hiermede dit punt af. 
 
De voorzitter feliciteert eveneens namens het bestuur van de SZO alle gehuldigde 
SZO-leden en sluit hiermede dit agendapunt af. 
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15 Genodigden aan het woord  

 De voorzitter vraagt wie van de genodigden nog het woord wenst te voeren. We 
noteren Gerhard Langenkamp. 
Gerhard Langenkamp zegt dat hij de straftijd van 10 minuten, die door de KNVB is 
ingevoerd, eveneens een lachertje vindt. Blijkbaar heeft hij vanavond in elk geval 1 
medestander, de heer Ben Harmens uit Wijhe. Het wordt de scheidsrechter veel 
moeilijker gemaakt. Hij moet een hele administratie bijhouden. Het protesteren van 
spelers neemt dan alleen maar toe. Het geven van gele kaarten accepteert men over 
het algemeen nog wel, maar men zal nu ook verbaal meer moeten aanhoren. Het is 
ook jammer dat het alleen plaatsvindt in categorie B, waar over het algemeen door de 
clubscheidsrechter al veel gesjoemeld wordt. Als men dit wil aanpakken, dan is zijn 
mening dat dit moet gebeuren in het hele amateurvoetbal. Hij hoopt dat hij het mis 
heeft, maar het wordt er niet gemakkelijker op voor de scheidsrechter. 
De heer Langenkamp zegt dat er een wijs besluit is genomen over het 90-jarig jubi-
leum. Er zal nog heel veel werk te doen zijn. Hij zegt dat de COVS en KNVB het 90-
jarig jubileum wel respecteren. 
De COVS-groepen hebben inmiddels de trainingsattributen, zoals de trainingsladder 
en de twee trainingsjacks, ontvangen. Een prima initiatief van het VCN. 
Op 12 april a.s. start de cursus conditietrainer van COVS District Oost bij de DSV in 
Deventer. De cursus wordt geïnitieerd door het Verenigingsbestuur COVS Nederland 
en uitgevoerd door de Academie van de KNVB Zeist. Er zijn tot op heden 12 kandi-
daten. Wellicht komen er van deze club (SZO) nog een paar mensen bij. 
Hij wil de jubilarissen nogmaals feliciteren en spreekt de hoop uit, dat zij nog in 
lengte van jaren lid mogen zijn/blijven van de SZO. Hij feliciteert Wout Jongman met 
de Zilveren Scheidsrechter, een onderscheiding om trots op te zijn. Hij feliciteert een 
ieder met zijn benoeming of herbenoeming in bestuur en commissies. Hij wil het 
bestuur complimenteren met het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Ook het 
leiden van deze vergadering. Hij dankt de secretaris voor de officiële uitnodiging per 
post met de uitgeprinte bijlagen. Dat gebeurt niet altijd meer. Maar het geeft wel meer 
cachet aan de zaak. Bedankt daarvoor. Hij bedankt de aanwezigen voor de aandacht. 
De voorzitter dankt de heer Langenkamp voor de mooie woorden en een aantal zaken  
zullen ongetwijfeld nog de nodige aandacht krijgen, zoals bijvoorbeeld de 10 minuten 
strafregeling. Deze zullen op de JADV in Apeldoorn worden aangekaart. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan 
 

16 Sluiting  

  

We hebben een leuke vlotte ledenvergadering gehad. Hij hoopt dat we nog jaren met 
de SZO vooruit kunnen. We hopen op nog meer jonge enthousiaste leden en dat 
iedereen zijn hobby nog gedurende vele jaren mag kunnen uitvoeren.  
 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar komst. We nemen nog een drankje en 
hij wenst iedereen voor straks wel thuis. 
 

 

 
 

Hardenberg, 4 februari 2014 
 

Jan Lahuis, secretaris SZO. 
 

 

 


