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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  
  Opgericht 14 januari 1924 

   

  
“Zwolle en Omstreken” 

  
Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 30 maart 2015 
 

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

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

   Genodigden (4) COVS District Oost (tevens lid SZO). 
 

   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. Hij heet vervolgens de ere-voorzitter Jan Wissink en de ere-leden Herman 
Snijder en Klaas Muis, alsmede de Leden van Verdienste Jan Jongman, Fred Mulder, 
Bert de Roo, Meindert Schilstra en Teun van Unen van harte welkom. Een bijzonder  
welkom richt hij tot de “oud”-voorzitter uit de jaren tachtig, Hans Boender. Hij is van-
avond voor een bijzondere reden hier aanwezig. Het doet de voorzitter daarom deugd 
dat hij na een hersenbloeding in zoverre is hersteld, dat hij vanavond samen met zijn 
vrouw Anneke aanwezig kan zijn. 
 

Ook heet de voorzitter welkom onze genodigden van COVS District Oost de heer Jan 
Broekhuis (budgetbeheerder), tevens lid van de SZO. Van de KNVB District Oost heeft 
hij Wim Berse, Stan Burm, Jan van Dijk, Jos Huis in ’t Veld, Siem de Jager en Wilco 
Jansen gezien. Ook zij worden van harte welkom geheten. 
 

De voorzitter zegt weinig mededelingen te hebben. Deze mededelingen, alsmede de af-
meldingen voor deze vergadering komen dan wel bij punt 3 van de secretaris en alle  
andere agendapunten aan de orde. 
 

De voorzitter zegt dat voordat hij verder wil gaan met de agenda, hij stil wil staan bij 
twee droevige gebeurtenissen. Hij werd een tijdje geleden benaderd door ons lid Ben 
Harmens met de mededeling dat hij een hele moeilijke periode heeft gekend met zijn 
vrouw, dat op 2 januari van dit jaar uiteindelijk heeft geresulteerd in het overlijden 
van zijn partner. Het bestuur van de SZO was hiervan helaas niet op de hoogte. Als 
we dit eerder hadden geweten, hadden we hieraan aandacht kunnen besteden. De 
voorzitter wenst hem heel veel sterkte de komende tijd. De voorzitter deelt vervolgens 
mede dat hij op 12 maart jl. een vreselijk telefoontje kreeg van Lid van Verdienste, 
Teun van Unen, dat onze grote vriend Joop Tabak, eveneens Lid van Verdienste van 
de SZO, een keuze in zijn leven had gemaakt, die wij met z’n allen waarschijnlijk niet 
kunnen begrijpen, maar voor Joop misschien wel. Die dag was voor heel veel SZO-
leden een “zwarte dag”. Op 18 maart jl. hebben we Joop ter grave gedragen, waarbij 
heel veel mensen van de SZO aanwezig waren. Het was een hele emotionele gebeurte-
nis. Joop was 47 jaar lid van de SZO, waarin hij zich ook verdienstelijk geeft gemaakt 
voor de SZO. Samen met Teun verzorgde hij jaren de training bij STB en later bij v.v. 
Noord Veluwe Boys in Hattemerbroek. Ze waren ook belast met de organisatie van de 
Nieuwjaars crossloop. Daarvoor werd Joop op 9 april 2001 ook benoemd tot Lid van 
Verdienste van de SZO. De familie Tabak heeft heel veel moeite met de beslissing, die 
Joop in zijn leven heeft genomen. Wij gedenken Joop als een goud eerlijke vent die we 
zullen missen op onze clubactiviteiten want hij was een trouwe bezoeker van de SZO-
activiteiten zoals de Algemene Ledenvergadering maar Joop hij was ook een trouwe 
bezoeker van onze maandelijkse kaartavonden. 
De voorzitter verzoekt de aanwezigen – voor zover mogelijk – te gaan staan voor één 
minuut stilte om de partner van Ben Harmens en Joop Tabak te gedenken. 
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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. 
 

De voorzitter deelt mede, dat we door omstandigheden agendapunt 13 “Huldigingen” 
naar voren moeten halen. Dat doen we na agendapunt 3 “Ingekomen stukken en 
mededelingen”. 
 

2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2014  

 
 

De voorzitter stelt de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar op 31 
maart 2014 paginagewijs aan de orde en vraagt de leden of er nog aan- of opmerkin-
gen zijn. 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: Jannes Fijn, lid van verdienste uit Hattem, vanwege 
verplichtingen voor de bridge-competitie, Piet de Leeuw uit Kampen, Ulbe Posthumus 
uit Zwolle, William Smit uit Nunspeet, Jaap van Werven uit Wezep, i.v.m. de verjaar-
dag van zijn vrouw, Jan Dul uit Heerde, David van de Graaf, vanwege gezondheids-
problemen (hielspoor) en Henk Damhuis, vanwege verplichtingen voor zijn werkgever. 
Daarnaast zijn er zes afmeldingen van de zusterverenigingen uit District Oost van de 
COVS, de COVS-groepen Almelo, Apeldoorn, Enschede, Nijverdal en Zutphen. 
Er zijn enkele ingekomen documenten zoals de uitnodiging voor de JADV van COVS 
District Oost d.d. 20 april 2015 te Apeldoorn, met de agenda, de notulen van 28 april 
2014 en het Activiteitenplan 2015 van COVS Nederland. Daarnaast is er van COVS 
Nederland de rapportage ontvangen van de Werkgroep Toekomstherkenning COVS. 
De uitnodiging met stukken voor de JAV van COVS Nederland ten behoeve van de be-
handeling op deze vergadering zijn sinds 2007 niet meer ontvangen. Er zijn verder 
geen ingekomen stukken ter behandeling in deze Algemene Vergadering. 
Mededelingen 
De secretaris wil de leden van de SZO evenals vorig jaar wijzen op de aanwezigheid 
van de website van de COVS waar de SZO ook gebruik maakt van de mogelijkheid 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 aankondi-
gingen 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 zo mogelijk actie kan ondernemen. 
De SZO heeft momenteel 159 leden en is daarmee nà de COVS-groep Groningen (202) 
de één na grootste COVS-groep van COVS Nederland. De SZO kent 3 ere-leden, waar-
onder de ere-voorzitter en 6 leden van verdienste, na het overlijden van Joop Tabak, 
110 gewone leden en 22 juniorleden A (14 t/m 18 jaar) en 3 juniorleden B (19 t/m 22 
jaar) en 16 donateurs. Van de 159 SZO-leden zijn er nog 13 leden, die niet in het be-
zit zijn van een computer, internet of e-mail. Voor hen wordt nog een uitzondering ge-
maakt, door het clubblad voor hen nog in een gedrukte versie uit te brengen.  
De voorzitter dankt de secretaris voor deze uitvoerige mededelingen en uiteenzetting 
van de website. Hij zegt vergeten te hebben om de dames van enkele SZO-leden ook 
welkom te heten. Ook de dames Anneke Boender, Wilma Jongman en Netty Mulder 
worden alsnog welkom gehten. 
 

Zoals in zijn openingswoord reeds vermeld, gaat de voorzitter thans over tot agenda-
punt 13, de huldigingen van de jubilarissen van de SZO. Daarna vervolgen wij deze 
vergadering met agendapunt 4 “Jaarverslag 2014 van de secretaris”. 
 

 

13 Huldigingen  

 
 

De voorzitter zegt, dat de SZO weer diverse jubilarissen heeft waarvoor een speld is 
aangevraagd. Hij verzoekt Jan Broekhuis, die namens COVS District Oost de onder-
scheidingen zal uitreiken, om naar voren te komen. De voorzitter roept als eerste Lex 
Weijkamp naar voren. De heer Weijkamp is lid van de SZO sinds 1 november 1989 en 
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fluit nog steeds. De voorzitter hoopt dat hij in goede gezondheid nog enkele jaren door 
mag gaan. Jan Broekhuis speld hem de 25-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS op 
en ontvangt uit handen van bestuurslid Fred Mulder een boeket bloemen. Vervolgens 
wordt Wilco Jansen naar voren geroepen. Wilco Jansen is op 1 februari 2009 lid van 
de SZO geworden, maar is daarvoor van 1988 tot 2009 lid geweest van de Deventer 
Scheidsrechtersvereniging en omstreken. Voor de DSV heeft hij tussen 1994 en 1997 
een functie vervuld in de Technische Commissie. In de periode 2002-2003 was Wilco 
lid van de PR-commissie van de DSV. Wilco fluit ook nog in groep I van de zaterdag in 
de Topklasse en is onlangs voorzitter geworden van Servicegebied Noord van de KNVB 
district Oost. Ook Wilco Jansen wordt de 25-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS 
door Jan Broekhuis opgespeld en ontvangt eveneens uit handen van Fred Mulder een 
boeket bloemen. De voorzitter vraagt of Jan Jongman uit Emmeloord, lid van verdien-
ste van de SZO, naar voren wil komen. De heer Jongman is sinds 9 juni 1975 lid van 
de SZO. De heer Jongman heeft namens het bestuur en de technische commissie van 
de SZO vanaf 1983 tot en met 2014 de trainingen verzorgd. In eerste instantie bij de 
trainingsgroep te Kampen daarna bij de trainingsgroep Emmeloord. De heer Jongman 
werd op 16 maart 2009 voor zijn verdiensten voor de COVS onderscheiden met de 
Zilveren Scheidsrechter. Voor zijn verdiensten voor de SZO werd de heer Jongman op 
22 maart 2010 benoemd tot Lid van Verdienste van de SZO. De heer Jongman wordt 
door Jan Broekhuis de 40-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS opgespeld en krijgt 
van Fred Mulder eveneens een boeket bloemen. De voorzitter vraagt thans om Hans 
Boender op te staan, maar hij mag ook blijven zitten. De heer Boender is reeds sinds 
1 februari 1965 lid van de COVS. Hij heeft in de periode 1972 – 1980 in het bestuur 
van de SZO geparticipeerd waarvan de laatste 6 jaar als voorzitter. Hij maakte in het 
jaar 1999 deel uit van de jubileumcommissie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van de SZO. De heer Boender was in de jaren 1980 tot en met 1986 voorzitter van de 
Districtsscheidsrechterscommissie van KNVB District Oost. De heer Boender wordt 
door Jan Broekhuis de 50-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS opgespeld en wordt 
een boeket bloemen door Fred overhandigd aan zijn vrouw Anneke. Tot slot wordt de 
ere-voorzitter Jan Wissink naar voren geroepen. Ook de heer Wissink is evenals de 
heer Boender sinds 1 februari 1965 lid van de SZO. De voorzitter leest de bewonde-
ringswaardige lange CV van de heer Wissink op. Ook hij heeft zijn sporen verdiend in 
zowel de COVS als de KNVB. Hij trad in 1968 toe tot de Toto-commissie en deed dat 
circa 3 jaar en trad in 1969 toe tot de Ontspanningscommissie. In 1975 werd de heer 
Wissink benoemd als Commissaris II (2e penningmeester) in het bestuur van de SZO. 
Als bestuurslid in 1975-1976 zat hij tevens als voorzitter in de technische commissie. 
Van 1978-1979 was hij vice-voorzitter van de SZO. Op 20 maart 1980 werd hij als 
voorzitter van de SZO benoemd als opvolger van Hans Boender. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 3 maart 1986 trad hij af en werd hij benoemd tot ere-lid van de 
SZO, waarna hij werd opgevolgd door Klaas Muis. Op 24 maart 1994 werd hij ook 
nog eens benoemd tot ere-voorzitter van de SZO. In 1996 werd de heer Wissink in de 
Commissie van Beroep van COVS Nederland benoemd. Naast deze functie heeft hij 
ook diverse keren geparticipeerd in jubileumcommissies van zowel de SZO als van de 
COVS Nederland. De heer Wissink werd op 2 juni 2007 tijdens het jubileumfeest van 
COVS Nederland voor zijn vele verdiensten onderscheiden met de Gouden Scheids-
rechter. De heer Wissink is dus eveneens 50 jaar lid van de COVS. Helaas heeft de 
vertegenwoordiger van COVS District Oost een verkeerde speld meegekregen, zodat 
de ere-voorzitter de speld op een later tijdstip opgespeld krijgt. Uiteraard ontvangt hij 
het bijbehorende boeket bloemen. De voorzitter verzoekt Fred Mulder om nu eens niet 
achter de schermen maar vóór het voetlicht te gaan staan. Fred Mulder neemt op de 
Algemene Ledenvergadering van vandaag afscheid als bestuurslid van de SZO, dat hij 
gedurende 28 jaar, van 1987 tot 2015 heeft gedaan. Daarvoor maakte Fred deel uit 
van de Toto-/Lottocommissie van 1972 tot 1987. De voorzitter van de SZO, leest de 
voordracht van het bestuur aan de Algemene Vergadering voor. Een hele waslijst, wat 
deze kleine man allemaal voor de SZO heeft gedaan. Het bestuur van de SZO draagt 
de Algemene Vergadering voor om Fred Mulder te benoemen tot ere-lid van de SZO. 
De voordracht wordt met applaus bekrachtigd. Vervolgens wordt hem de Gouden 
SZO-speld door zijn vrouw Netty, die ook aanwezig is, opgespeld en de bijbehorende 
oorkonde overhandigd door de secretaris. Fred Mulder neemt het woord en bedankt 
iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij heeft het al die tijd met plezier voor 
de scheidsrechters gedaan. Fred zegt: “Je doet het of je doet het niet!” De voorzitter 
vraagt of Wout Jongman naar voren wil komen. De Redactiecommissie van de SZO 
heeft formeel haar functie(s) per 1 januari 2015 neer gelegd. Vandaag besteden we als 
SZO aandacht aan het afscheid van de Redactiecommissie, die meer dan 25 jaar het 
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clubblad voor de SZO heeft uitgebracht. Wout en Wilma Jongman maakten daar ook 
de laatste 19 jaar deel vanuit. Wout was ook nog van 1988 tot 1993 bestuurslid van 
de SZO. Eveneens een geweldige staat van dienst. Gelet op de statuten van de SZO 
heeft het bestuur van de SZO gemeend, dat ook Wout Jongman in aanmerking komt 
voor het erelidmaatschap van de SZO. De voorzitter leest ook nu de voordracht van 
het bestuur voor en vraagt de Algemene Vergadering om dit heuglijke feit eveneens te 
bekrachtigen met een applaus. Het applaus volgt. Vervolgens wordt hem de Gouden 
SZO-speld door zijn vrouw Wilma opgespeld, waarna de secretaris ook hem de oor-
konde uitreikt. Ook Wout Jongman voert het woord en zegt dat Wilma heel veel meer 
heeft gedaan, dan hiervoor door de voorzitter werd gesuggereerd. Als zij er niet was 
geweest, waren er geen 5 clubbladen per jaar uitgekomen. Hij vraagt dan ook een 
applaus voor Wilma. Hij is blij verrast met het erelidmaatschap. Je hoeft per definitie 
niet iets te krijgen als je als vrijwilliger iets bij een vereniging doet. Lid van Verdienste 
was al mooi geweest maar dit had hij niet verwacht. Hij zegt dat zijn passie ook ligt 
bij de v.v. Flevo Boys waar hij indirect ook weer te maken krijgt met scheidsrechters. 
Hij dankt het bestuur voor zijn benoeming en de Algemene Ledenvergadering dat zij 
er mee hebben ingestemd. De leden zullen hem blijven zien op de activiteiten van de 
SZO. Maar we zijn er nog niet. De voorzitter zegt, dat we ook de dames van de twee 
nieuwe ereleden in de huldiging willen betrekken. Het bestuur heeft gemeend om ook 
de beide dames iets van de SZO aan te bieden. De voorzitter vraagt Netty Mulder en 
Wilma Jongman om naar voren te komen. Hij zegt dat het bestuur voor de dames een 
kettinkje met hangertje met het SZO-logo heeft aangeschaft en overhandigt deze aan 
beide voornoemde dames. De dames zijn toch wel zichtbaar ontroerd, dat hen dit ten 
deel is gevallen. De voorzitter spreekt namens het bestuur de hoop uit, dat de SZO 
nog eens van hun diensten gebruik mag maken bij het Jan Willem van Essen zaal-
voetbaltoernooi en de Kerstbingo. Maar de koek is nog niet op. De voorzitter vraagt 
Stan Burm van KNVB District Oost, tevens lid van de SZO, om het woord te voeren. 
De heer Burm richt zich tot Fred Mulder en zegt, dat het bestuur van de SZO een ver-
zoek aan de KNVB heeft gericht om aan Fred Mulder ook een onderscheiding van de 
KNVB uit te reiken. De heer Burm leest opnieuw een gedenkwaardige CV voor. Veel te 
lang om in deze notulen allemaal te vermelden. Het KNVB Amateur Voetbal heeft het 
behaagd om de heer Fred Mulder te benoemen tot Lid van Verdienste van de KNVB. 
Stan Burm speldt hem de bijbehorende versierselen op en overhandigt Fred Mulder 
een oorkonde en voor het thuisfront het gebruikelijke boeket bloemen. Een fotograaf 
van De Stentor maakt foto’s en een journalist zal zo meteen een interview houden met 
Fred Mulder. De voorzitter feliciteert Fred ook met zijn ontvangen onderscheiding en 
last een kleine pauze in. Na deze pauze vervolgt de voorzitter de agenda van de Alge-
mene Ledenvergadering. 
 

4 Jaarverslag 2014 van de secretaris  

 
 

De voorzitter stelt het Jaarverslag 2014 van de secretaris aan de orde. Het is weer een 
heel uitvoerig en lezenswaardig document geworden. Hij vraagt de leden of er nog op- 
of aanmerkingen op dit jaarverslag zijn. Er zijn verder geen aan- en opmerkingen, zo-
dat het Jaarverslag 2014 onder dankzegging aan de secretaris Jan Lahuis onder ap-
plaus ongewijzigd wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

5 Jaarverslag 2014 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 geeft 
aan dat door het digitaal uitgeven van het clubblad de SZO ook financieel in een beter 
vaarwater terecht komt. We hoeven dan ook niet meer te “zeuren” over verhoging van 
de contributie. Dat kan nu gelijk blijven, omdat we nu meer geld over houden om de 
andere dingen te organiseren en deze te bekostigen. Hij zegt te moeten constateren, 
dat de donaties van voetbalverenigingen terug loopt. Dat zal ook wel te maken hebben 
met de crisis, die ook hen raakt. De penningmeester zegt dat wij er bij het Jan Willem 
van Essen zaalvoetbaltoernooi behoorlijk goed uitspringen, dit in tegenstelling tot de  
COVS-groep Zutphen, die er financieel bij het IJssel- en Berkeltoernooi geld op toe 
moet leggen. Dat we bij het JWvE-toernooi winst maken, heeft uiteraard te maken 
met de verloting, waarvoor het bestuur Klaas Muis zeer erkentelijk is, omdat hij het 
iedere keer weer voor elkaar krijgt om de loten aan de man/vrouw te brengen. Het in-
voeren van de IBAN rekening nummers heeft ons aanzienlijk meer administratiekos-
ten opgeleverd dan was verwacht. De uitgaven van het 90-jarig jubileum zijn achteraf 
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meegevallen doordat de penningmeester in zijn begroting geen rekening heeft gehou-
den met de giften die wel zijn ontvangen. De verzending van het clubblad heeft toch 
meer gekost dan begroot omdat een aantal leden geen e-mailadres heeft en omdat we 
een naheffing kregen van Post.nl omdat we ons contract voor de verzending niet heb-
ben nageleefd. Dat zal volgend jaar niet meer voorkomen. Het drukken van ons club-
blad en de verzending daarvan kost in het vervolg ongeveer per uitgebracht nummer 
€ 100,=. Er zijn geen vragen, zodat het financieel jaarverslag onder dankzegging aan 
de penningmeester wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

6 Verslag kascommissie  

 
 

De kascommissie bestond uit de heren Marinus Blankvoort en Wout Jongman en als 
reserve Henk Maat. De voorzitter vraagt wie het woord zal voeren. Wout Jongman zegt 
dat afgesproken is, dat hij het woord zou voeren. Hij deelt mede dat de kascommissie-
leden geen zaken heeft kunnen ontdekken, waarbij je vragen zou kunnen stellen. De 
penningmeester heeft zojuist ook een aantal zaken toegelicht. De aangetroffen admi-
nistratie geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 
per 31 december 2014. De leden van de kascommissie van de SZO adviseren de leden 
van de SZO – in de Algemene Vergadering van 30 maart 2015 bijeen – om het bestuur 
en de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Onder luid 
applaus voor het gevoerde financiële beleid wordt het voorstel om de penningmeester 
en het bestuur decharge te verlenen door de Algemene Vergadering overgenomen. 
 

 

7 Verkiezing kascommissie  

 
 

De voorzitter bedankt Marinus Blankvoort namens het bestuur voor zijn inzet in deze 
commissie, omdat hij reglementair aftreedt. Het bestuur stelt voor om Wout Jongman 
voor een jaar in de kascommissie te herbenoemen. De voorzitter stelt de Algemene 
Vergadering voor om Henk Maat in de kascommissie te benoemen. De voorzitter zegt, 
dat er thans weer een reserve in de kascommissie moet worden benoemd. De voorzit-
ter vraagt wie zich geroepen voelt om als reserve op te treden. De heer Jan Jongman 
uit Emmeloord biedt zich spontaan aan, zodat dit punt snel kan worden afgesloten. 
 

 

8 Vaststelling contributie 2016  

 
 

De voorzitter refereert aan de woorden van de penningmeester van de SZO. Er is geen 
aanleiding om de contributie voor 2016 te verhogen zodat dit blijft zoals het is, name-
lijk € 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 2015  

 
 

De voorzitter vraagt aan de penningmeester of hier nog iets over valt te melden. De 
penningmeester zegt dat er niet veel over valt te zeggen. Hij heeft rekening gehouden 
met het feit dat er minder binnen komt bij donaties. De andere posten zijn gebaseerd 
op aannames naar aanleiding van voorgaande jaren. Hij had wel gehoopt dat door de 
uitgifte van een digitaal blad “de Scheidsrechter” er meer geld zou terug vloeien naar 
de COVS-groepen, maar dat is vooralsnog niet het geval. 
 

 

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. Hij dankt verder natuurlijk de Redactiecommissie 
met Wout en Wilma Jongman, daarbij geassisteerd door Fred en Netty Mulder en Jan 
en Feikje Westerhof. De uitgifte van het digitale clubblad ligt nu in handen van de 
secretaris van de SZO maar gelet op de eerste uitgave van februari, lijkt dat allemaal 
wel goed te komen. De voorzitter geeft wel aan, dat het heel essentieel is, dat we in 
het bezit zijn van een actueel e-mailadres, anders wordt het clubblad digitaal niet op 
het juiste adres bezorgd. We zijn heel blij met onze adverteerders en donateurs, doch 
uit de woorden van de penningmeester kan worden geconcludeerd, dat dit weer terug 
loopt. Doch we zijn blij met elke bijdrage, die binnenkomt. De kaartcompetitie onder 
leiding van Marinus Blankvoort met zijn assistent Gradus Wezenberg is ook ieder jaar 
weer een leuk gebeuren. Gradus is door fysieke ongemakken nu helaas afgehaakt. We 
zullen na afloop van deze vergadering nog in gesprek gaan met Marinus Blankvoort 
hoe we de kaartavonden verder gaan invullen. De voorzitter vraagt applaus voor het 
werk dat Marinus Blankvoort voor de SZO heeft verricht. De andere vaste activiteiten 
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van de SZO zijn de Kerstbingo en het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Dat 
zullen we ook het komende jaar weer oppakken. De SZO werd tot voor kort ook nauw 
betrokken bij de BOS-cursussen, die de KNVB organiseert bij de voetbalverenigingen, 
waar we de tijd en ruimte krijgen om uit te leggen wat het lidmaatschap van de COVS 
inhoudt. Het is goed dat die samenwerking er is om op deze wijze leden te werven. Uit 
het overleg van het hoofdbestuur van de COVS met de KNVB in Zeist is gebleken dat 
de KNVB daar in de toekomst geen ruimte meer voor biedt. We wachten die ontwikke-
lingen eerst af omdat het in KNVB District Oost nog niet zover is. 
De SZO heeft momenteel nog twee trainingsgroepen in Emmeloord bij v.v. Flevo Boys 
en in Wezep bij de v.v. WHC. We zaten eerst bij de v.v. Noord Veluwe Boys in Hatte-
merbroek, maar de vereniging is daar wat op z’n retour en we konden niet meer op de 
dinsdag trainen. Dat kon alleen nog op de donderdag en dat vonden de meeste leden 
niet zo’n geschikte avond, zo vlak voor de wedstrijd op zaterdag of zondag. Vandaar 
dat de groep na bemiddeling door Herman van Diepen is verhuisd naar de v.v. WHC. 
Daar wordt nu getraind op de woensdagavond. De andere trainingsgroep is bij v.v. 
Flevo Boys te Emmeloord, waar we ook al weer vele jaren welkom zijn. De trainingen 
worden daar verzorgd door Tiemen de Boer en Jan Jongman, waar laatst genoemde 
Gerrit Beekman gedurende zijn studie vervangt. In Emmeloord was Fred Mulder onze 
contactpersoon. We zullen in het bestuur moeten bespreken, hoe we dat in de nabije 
toekomst oppakken. Siem de Jager, Wim Weuring en Herman van Diepen verzorgen 
beurtelings de trainingen in Wezep. Zo af en toe krijgt men assistentie van Eddy de 
Gier en Jos Huis in ’t Veld. De voorzitter bedankt Herman van Diepen voor zijn inzet 
en Eddy de Gier voor zijn spontane reactie om ons te helpen. 
Vermeldenswaardig zijn de reacties van de verschillende voetbalverenigingen naar aan-
leiding van ons verzoek tot donatie aan de SZO. Veel voetbalverenigingen ondersteunen 
onze vereniging met een geldbedrag en dat geeft ons weer enige financiële ruimte. Het is 
ook goed dat verenigingen het belang inzien van de scheidsrechters.  
Als lid van de COVS stelt het bestuur van de SZO het op prijs dat er een goede verstand-
houding en samenwerking is met de zusterverenigingen in COVS District Oost. En ook 
met het districtsbestuur van COVS Oost. Als vereniging hebben we minder zicht op de 
organisatie van de landelijke COVS, het VCN. Er is onlangs een nieuwe voorzitter, Pol 
Hinke, als opvolger van Johan Dollekamp, benoemd. Eind vorig jaar werd in Zeist af-
scheid van hem genomen en werd hij benoemd tot ere-lid van COVS Nederland, waar-
voor we hem via deze weg alsnog mee willen feliciteren. We zijn als SZO ook benieuwd 
naar de ambities voor de COVS van deze nieuwe voorzitter. Tijdens die bijzondere verga-
dering werd teven medegedeeld dat het blad “de Scheidsrechter” voortaan digitaal zou 
worden uitgegeven. Dit alles met het oog op kostenbesparing. Inmiddels hebben onze 
leden het blad digitaal ontvangen, tenminste als je een e-mailadres hebt. Het bestuur is 
daar behoorlijk kritisch naar, want er zijn nog steeds COVS-leden, die geen e-mailadres 
hebben. De SZO heeft thans ook nog 13 leden. De uitgifte van het verenigingsorgaan is 
op grond van de Statuten een taak van het hoofdbestuur. De Redactie en het VCN laat 
nu weten, dat de verenigingen er zelf voor moeten zorgen dat het blad terecht komt bij 
de leden, die geen mailadres hebben. We moeten daarvoor kosten maken. De secretaris 
heeft het uitgerekend dat dit op jaarbasis circa € 500,= bedraagt. Het bestuur van de 
SZO past daar voor en heeft haar standpunt direct bij de zusterverenigingen in Oost en 
ook aan het districtsbestuur van COVS Oost kenbaar gemaakt. We zijn benieuwd wat 
daar uit zal komen. Op de JAV van mei of juni zullen we onze mening nogmaals venti-
leren. We hebben in elk geval van diverse COVS-groepen uit Oost steun ontvangen. We 
hebben van COVS District Oost nog geen bericht ontvangen. Het VCN bespaart een heel 
groot bedrag. Het blad “de Scheidsrechter” kost op jaarbasis ± € 48.000,=. Op de begro-
ting van COVS Nederland is dit bijna de helft. De voorzitter geeft aan dat de afdracht 
aan de landelijke COVS wel gehalveerd kan worden, zodat het ook weer financiële arm-
slag biedt voor de COVS-groepen. De ere-voorzitter Jan Wissink vraagt of er al iets van 
bekend is. De voorzitter deelt mede, dat we nog geen enkel standpunt van het VCN heb-
ben gehoord of gezien. De secretaris citeert enkele teksten uit het Activiteitenplan 2015 
van COVS Nederland. Daarin wordt aangegeven dat het blad 9 keer digitaal wordt uitge-
geven. De kosten bedragen € 18.000,=. Secretarissen van COVS-groepen krijgen een 
pdf-versie, die zij verder onder de leden zonder e-mail moeten verspreiden. Dat kost nog 
eens € 3.000,=. Op de exploitatierekening van 2013 van COVS Nederland stond voor het 
blad “de Scheidsrechter” een bedrag van € 48.976,=, waaraan de voorzitter refereerde. 
Er wordt dus meer dan de helft bespaard. Het bestuur van de SZO vindt “het van de 
zotte” dat de groepen voor verspreiding moeten zorgen. Jan Broekhuis deelt mede dat 
het districtsbestuur van COVS District Oost een gesprek heeft gehad met het VCN. Uit 
de woorden van de voorzitter van het VCN trekt hij de conclusie, dat het straks helemaal 
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geregeld gaat worden. Hij adviseert om deze ontwikkelingen eerst af te wachten. De ere-
voorzitter zegt het jammer te vinden, dat de voorzitter en secretaris “noodgedwongen” 
mee moesten doen aan het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi in Elburg. Een 
vereniging met 160 leden moet toch een representatief elftal op de been kunnen bren-
gen. De ere-voorzitter zegt dit schrijnend te vinden. Dat wou hij bij dit punt toch even 
aan de orde stellen. Hij wil een dringend beroep doen aan de jongere leden van de SZO 
om mee te doen met de activiteiten van de SZO. De voorzitter zegt dat tijdens de vakan-
tie van de secretaris in Suriname hij een lijst van hem heeft gekregen waarop heel veel 
potentiële voetballers stonden. Er zijn diverse leden benaderd, maar de één had dit, de 
ander dat. Vandaar dat het niet gelukt is om een goed team te formeren. 
 

11 Bestuursverkiezing  

 
 

De voorzitter zegt dat volgens het rooster van aftreden overeenkomstig artikel 13, lid 
3, van het Huishoudelijk Reglement, de voorzitter Hans van der Veen, periodiek aftre-
dend is. De heer Van der Veen heeft onlangs in de bestuursvergadering van 3 decem-
ber 2014 kenbaar gemaakt, dat hij zich voor een laatste periode van 3 jaar herkies-
baar stelt. Er zijn geen tegenkandidaten gekomen, zodat het bestuur de Algemene 
Vergadering voorstelt om Hans van der Veen te herbenoemen. Er volgt applaus zodat 
hieruit blijkt dat de vergadering akkoord gaat met dit voorstel en is de voorzitter hier-
mee herkozen. De voorzitter dankt de Algemene Vergadering voor het in hem gestelde 
vertrouwen. De heer F.M. (Fred) Mulder heeft in een vroegtijdig stadium aangegeven, 
dat hij zich niet voor een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar stelt. Het bestuur 
heeft Eddy de Gier bereid gevonden om Fred in zijn functie als Commissaris 2 op te 
volgen. Het bestuur heeft een gesprek gehad met Eddy de Gier en hij heeft ook de be-
stuursvergadering van 11 februari jl. bijgewoond. Het bestuur is blij dat hij zich voor 
een functie in het bestuur van de SZO beschikbaar stelt. De voorzitter stelt de Alge-
mene Vergadering voor om Eddy de Gier, wonende te Biddinghuizen te benoemen als 
bestuurslid van de SZO. Ter bekrachtiging volgt er een applaus. Eddy kan nu in de 
plaats van Fred achter de tafel plaatsnemen. 
 

 

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. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van de rondvraag. Blijkbaar is alles helder en duidelijk geweest. 
 

 

13 Huldigingen  

 
 

Dit punt is reeds eerder aan de orde gesteld. 
 

 

14 Genodigden aan het woord  

 
 

De voorzitter vraagt wie van de genodigden het woord wenst te voeren. We noteren de 
namen van de heren Jan Broekhuis namens COVS District Oost, Stan Burm namens 
de KNVB, en de ere-voorzitter Jan Wissink. 
De voorzitter geeft het woord aan Jan Broekhuis, bestuurslid COVS District Oost. De 
heer Broekhuis bedankt het bestuur voor de uitnodiging voor deze jaarvergadering en 
het in het districtsbestuur van COVS Oost gestelde vertrouwen. Hij zegt dat er nog 3 
bestuursleden over zijn en dat er dringend behoefte is aan nieuw vers bloed in het 
bestuur van COVS District Oost. Hij feliciteert de herbenoemde bestuurs- en commis-
sieleden en de gedecoreerde SZO-leden, alsmede tot ere-lid benoemde leden van de 
SZO. Opnieuw hebben de districtsbestuursleden het druk. Er zijn 13 COVS-groepen 
in COVS District Oost. Doordat de twee andere COVS-groepen (Arnhem en Nijmegen) 
vanavond ook hun algemene ledenvergadering houden, kunnen de andere districts-
bestuursleden hier vanavond niet aanwezig zijn. Hij geeft nogmaals aan dat de bekos-
tiging van de distributie van het blad “de Scheidsrechter” echt door het VCN zal wor-
den betaald. Hij wenst het bestuur veel succes voor de toekomst en nog een prettig 
vervolg van de vergadering. 
De voorzitter geeft het woord aan Stan Burm. De heer Burm geeft aan dat hij het dit 
keer kort zal houden. De tak Amateurvoetbal van de KNVB heeft een “zware” tijd. Er 
is een tekort van 2,6 miljoen euro. Dat heeft ook een oorzaak. Er zijn in het afgelopen 
half jaar ook circa 75 personen hun baan kwijt geraakt. Er volgt nog een drastische 
structuurwijziging van de arbeidsorganisatie. Het districtsbestuur van KNVB District 
Oost stopt in november van dit jaar. De portefeuillehouders arbitrage komen al niet 
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meer bij elkaar in Zeist. Zij worden nergens meer bij betrokken. Dat heeft dus ook al 
consequenties voor hem zelf. Als je als KNVB 1,6 miljoen leden hebt, dan moet je de 
kosten goed beheersbaar houden. Dat is de laatste jaren niet altijd goed gegaan. Van-
daar ook dat de KNVB in een impasse is geraakt. De structuur gaat drastisch om. Er 
is inmiddels een Raad van Toezicht benoemd. Op 1 april a.s. komt er een nieuwe 
directeur amateurvoetbal. Alle afgevaardigden van de clubs in het hele land verdwij-
nen in november van dit jaar. De KNVB gaat naar een profiel met een ledenraad. De 
zes districten van de KNVB worden opgeheven. We gaan terug naar 3 districten, die 
ook enkele servicepunten krijgen. West I en West II gaan naar Zeist. Zuid I en Zuid II 
krijgen een steunpunt in het PSV-stadion in Eindhoven. Zoals het er nu naar uitziet 
gaan de districten Noord en Oost samen in het gebouw van Landstede te Zwolle. Er 
komen 5 mensen op het bureau in Deventer en 5 mensen in Noord. Dit is dus weer 
een reorganisatie. De heer Burm zegt dat hij er zich op dit moment niet erg prettig bij 
voelt. Er komt straks een nieuwe piramide voor de arbitrage. Hij zegt het er niet mee 
eens te zijn, hoe het nu allemaal gaat. Maar het wordt allemaal in Zeist bepaald en er 
is weinig meer invloed op uit te oefenen. Volgens hem zitten de Districten Noord en 
Oost op 1 januari 2016 in Zwolle. De andere districten gaan reeds samen op 1 juli 
van dit jaar. In Zeist is het één grote bouwput. Alles, conferentieoord, hotel e.d. wordt 
plat gegooid. Alles wordt hypermodern nieuw. De heer Burm zegt dat er goed overleg 
met de COVS moet blijven plaatsvinden, hoe de structuur van de KNVB er ook uit zal 
komen te zien. KNVB District Oost heeft in elk geval wel goed overleg met de COVS-
groepen van COVS District Oost. Twee keer per seizoen zit de KNVB met de COVS om 
de tafel. Eén keer met het bestuur van COVS Oost en één keer met de COVS-groepen. 
De KNVB houdt de COVS op de hoogte. KNVB District Oost staat in elk geval voor de 
scheidsrechters en de clubs. Meer kan men niet doen. Hij bedankt de aanwezigen 
voor hun aandacht. De voorzitter dankt Stan Burm voor de bemoedigende woorden. 
Het is heel wat, wat er allemaal staat te gebeuren. Laten we de hoop en wens uitspre-
ken, dat het allemaal op zijn pootjes terecht komt.  
Tot slot geeft de voorzitter het woord aan de ere-voorzitter Jan Wissink. Hij zegt dat 
het een “oproep” uit de zaal was, dat hij hier nu staat. De ere-voorzitter zegt dat we 
kunnen terug kijken op een feestelijke Algemene Ledenvergadering. Het onderschei-
den en decoreren van SZO-leden maakt een vergadering altijd smeuïg en gezellig en je 
krijgt er een borreltje bij. Nooit verkeerd. Hij feliciteert alle 25-, 40- en 50-jarige leden 
met hun onderscheiding. Hij is verheugd dat zijn vriend Hans Boender aanwezig is. 
Ze hebben samen veel meegemaakt en hebben tot op de dag van vandaag nog steeds 
contact met elkaar. Hij feliciteert ook Fred Mulder en Wout Jongman met hun erelid-
maatschap van de SZO. De dames met hun zilveren hangertje. Heel leuk allemaal. Hij 
vindt het een grandioos idee. Hij is ook van mening, dat de beide dames dit verdiend 
hebben. De ere-voorzitter feliciteert Eddy de Gier met zijn benoeming in het bestuur 
als opvolger van “zien breur”. Hij beschouwt Fred en zich zelf broertjes van elkaar. En  
dat zal altijd zo blijven. Hij feliciteert Fred ook met de onderscheiding als Lid van Ver-
dienste van de KNVB. Hij heeft veel waardering voor Fred en dit heeft hij dan ook dik 
verdiend. Fantastisch! De ere-voorzitter keert zich terug tot Eddy. Hij vindt dat het 
wel eens goed is voor de SZO dat er nieuw bloed in het bestuur van de SZO komt. Dat 
er weer nieuw leven in dit clubje komt, dat zoveel glorie en welzijn gekend heeft. Hij 
hoopt dat dit nieuwe bestuurslid gebruik maakt van het geld (€ 600,=) dat de huidige 
penningmeester van de SZO gereserveerd heeft voor clubavonden van de SZO, zodat 
we elkaar wat vaker kunnen en mogen zien en mogen begroeten dan alleen – en hij 
noemt het ietwat denigrerend – op een kaartavond en een zaalvoetbalwedstrijd. De 
SZO moet meer doen dan dat alleen. De ere-voorzitter hoopt dat dit een eerste aanzet 
mag zijn. Hij wenst hem daarbij veel succes. De heer Wissink richt zich vervolgens tot 
Wilco Jansen, die het afgelopen jaar benoemd is tot voorzitter van het Servicegebied 
Noord van de KNVB District Oost. De heer Wissink zegt hem nog eens benaderd te 
hebben als eventuele opvolger voor de huidige voorzitter van de SZO, Hans van der 
Veen. Hij zag daar wel een mooie toekomst in, maar Stan Burm was hem blijkbaar 
net een slag voor. Hij zegt dat de KNVB daarmee ook een goede slag heeft geslagen. 
De heer Wissink feliciteert hem met zijn benoeming en wenst hem veel succes bij de 
KNVB. De ere-voorzitter dankt het bestuur voor hetgeen zij het afgelopen jaar hebben 
gedaan. Hij wenst het bestuur veel succes voor de toekomst zodat de SZO weer gaat 
groeien en bloeien. Hij dankt de Algemene Vergadering voor hun aandacht. 
De voorzitter dankt de ere-voorzitter voor zijn hartverwarmende woorden. Hij heeft 
het hart op de tong liggen. Het is altijd gemeend wat hij zegt. De voorzitter zegt dat we 
bij het zoeken naar nieuwe bestuursleden in dezelfde “vijver” vissen. Maar enfin, we 
hebben nu in elk geval Eddy de Gier binnen gehaald. Over een paar jaar zien we wel 
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weer verder. In die tussentijd gaan we natuurlijk wel op zoek naar nieuw vers bloed. 
De voorzitter zegt bij het laatste agendapunt “sluiting” te zijn aangekomen. 
 

16 Sluiting  

  

De voorzitter feliciteert ook alle gedecoreerde SZO-leden, alle benoemde en herbe-
noemde leden en natuurlijk de dames met hun ontvangen zilveren hangertje. Hij is 
blij dat het naar de zin is en dat het goed overgekomen is. Het is toch altijd weer een 
verrassing hoe het valt. Het bestuur is blij dat ze dit hebben kunnen doen. 
 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst naar Café Restaurant “De Vrolijk-
heid” en hoopt nog even te kunnen spreken met Marinus Blankvoort m.b.t. de kaart-
competitie. 
 

De voorzitter wenst iedereen een sportief vervolg van de competitie en wenst iedereen 
voor straks, na een drankje, wel thuis. 
 

Hiermee sluit hij deze Algemene Ledenvergadering 2015 af. 
 

 

 
 

Hardenberg, 7 februari 2016 
 

Jan Lahuis, secretaris SZO. 
 

 

 


