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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  
  Opgericht 14 januari 1924 

   

  
“Zwolle en Omstreken” 

  
Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 31 maart 2014 
 

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

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

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

   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-lid Herman Snij-
der, die onderweg is, alsmede de Leden van Verdienste Jan Jongman, Fred Mulder, 
Joop Tabak en Teun van Unen van harte welkom. In het bijzonder heet hij welkom de 
genodigden van COVS District Oost de heer Jan Broekhuis (budgetbeheerder), tevens 
lid van de SZO. Van de KNVB District Oost heeft hij Stan Burm, Jan van Dijk, Jan 
Kamphuis en Heine Drenth gezien. Ook zij worden van harte welkom geheten. Van 
onze zustervereniging Nijverdal zijn Johan Schwarte en Gerard Westenbroek aan-
wezig. 
 

De voorzitter zegt weinig mededelingen te hebben. Deze komen dan wel bij de diverse 
agendapunten aan de orde. 
 

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. 
 

 

2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2013  

 De voorzitter stelt de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar op 25 
maart 2013 aan de orde en vraagt of er nog aan- of opmerkingen 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: Bert de Roo, lid van verdienste uit Kampen, wegens 
een vakantie op Sri Lanka, Bert Slot uit De Krim, Louis van Meenen uit Slagharen, 
Jan Willem en David Westendorp uit IJsselmuiden, André Hoogendoorn uit Dronten, 
wegens verplichtingen in de biljartsport, Thomas de Gier uit Biddinghuizen, Peter van 
de Ruitenbeek uit Dronten, tevens opzegging van het lidmaatschap bij SZO, Dick van 
den Bosch uit Zwolle, Jos Huis in ’t Veld uit Elburg, wegens de verplichte maatwerk-
bijeenkomst van de KNVB voor scheidsrechters uit groep I, Hans Boender uit ’t Harde 
die om gezondheidsredenen niet in staat is om de Algemene Ledenvergadering bij te 
wonen, Peter van Veen uit Dalfsen, de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o., Jan 
Wildeboer uit Vinkenbuurt, tevens opzegging lidmaatschap bij SZO, Gerrit Meun op 
Urk, wegens de ziekte van zijn vrouw, Jannes Fijn, lid van verdienste uit Hattem, 
wegens verplichtingen voor de bridgecompetitie, Johan Hut uit ’t Harde, tevens de op-
zegging van het lidmaatschap bij de SZO, Harwie Kluinhaar uit Zwolle, de Scheids-
rechtersvereniging Apeldoorn e.o., Henry Smook uit Zwolle, Nico Poelarends uit Vin-
kenbuurt, Klaas Muis, ere-lid uit Vollenhove wegens ziekte (griep). Hij wenst de SZO 
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een goede vergadering. Gerhard Langenkamp uit Deventer, secretaris van COVS Dis-
trict Oost. Hij wenst het bestuur van de SZO eveneens een goede vergadering. Han 
Marsman uit Deventer, voorzitter van COVS District Oost en Wilco Jansen uit Zwolle, 
eveneens wegens de reeds genoemd verplichte maatwerkbijeenkomst van de KNVB te 
Deventer. Er zijn enkele ingekomen documenten zoals de offerte voor de uitgifte van 
een digitaal clubblad, die behandeld worden bij agendapunt 10. Er zijn verder geen 
ingekomen stukken ter behandeling in deze Algemene Vergadering. 
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 ge-
publiceerd door COVS-groepen over artikelen die ook in de pers staan, dat de berich-
ten van de secretaris van de SZO na een halve dag al niet meer zichtbaar zijn, waar- 
door de leden de eerste aanblik missen. Men moet dan ook gaan scrollen naar de vol-
gende pagina’s. Onder de groep Zwolle staan de laatste publicaties onderaan. Als je 
helemaal doorscrollt naar onderen, dan staan daar ook de notulen van alle bestuurs-
vergaderingen, nadat ze zijn goedgekeurd en zijn vastgesteld. In het laatste artikel 
helemaal onderaan, staan alle gegevens over de SZO, het bestuur en allerlei andere 
onderwerpen. Hieraan hangen ook de diverse formulieren, zoals o.a. de aanmeldings-
formulieren. 
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 het bestuur eventueel actie kan ondernemen. 
De SZO heeft momenteel 157 leden en is daarmee op dit moment na Groningen (201), 
Den Haag (191) samen ex aequo met Gouda en Utrecht de twee na grootste COVS-
groep van COVS Nederland. De SZO kent 3 ere-leden, waaronder de ere-voorzitter en 
7 leden van verdienste, 106 gewone leden en 21 juniorleden A (14 t/m 18 jaar) en 5 
juniorleden B (19 t/m 22 jaar) en 15 donateurs. Van de 157 SZO-leden zijn er nog 15 
leden, die niet in het bezit zijn van een computer, internet of e-mail. Dit is nog een 
punt van aandacht bij agendapunt 10. 
De voorzitter dankt de secretaris voor deze uitvoerige mededelingen en uiteenzetting 
van de website.   
 

4 Jaarverslag 2013 van de secretaris  

 De voorzitter stelt het Jaarverslag 2013 van de secretaris aan de orde. Het is weer een 
heel leuk en uitvoerig document geworden. Hij vraagt of er nog aan- of opmerkingen 
op dit jaarverslag zijn. Er zijn verder geen aan- en opmerkingen, zodat het Jaarver-
slag 2013 onder dankzegging aan de secretaris Jan Lahuis onder applaus ongewijzigd 
wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

5 Jaarverslag 2013 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 2013. De secretaris brengt 
de financiële cijfers via de laptop en beamer op het scherm. Er zijn in principe geen 
gekke dingen, alleen moet ook het bestuur van de SZO met sommige zaken rekening 
houden vanwege de financiële crisis. Vorig jaar is de contributie met ingang van 1 
januari 2014 verhoogd maar als je ziet dat we al weer een paar opzeggingen van leden 
hebben, maar ook voor adverteerders in ons clubblad, dan ben je die extra inkomsten 
daar al bijna weer aan kwijt. Ook de bijdrage van de voetbalverenigingen is dit jaar 
niet zo hoog dan andere jaren maar ook zij zullen de broekriem moeten aanhalen, dat 
ook heel logisch is. De penningmeester zegt, dat hij voor bijdragen van de verenigin-
gen ook vergeten is herinneringen te versturen. Dat gebeurt alsnog, dus kan het min-
der erg zijn dan dat het op papier staat. Hij zegt dat we er door het positieve resultaat 
van het Jan Willem van Essentoernooi nog steeds goed uitspringen. Met name de ver-
loting – mede namens de inspanningen van ere-lid Klaas Muis – loopt als een trein. 
De penningmeester zegt dat je schrikt als je naar de uitgavenkant kijkt. Want op de 
eerste regel administratiekosten zijn de uitgaven het drievoudige van hetgeen op de 
begroting staat. Hij zegt, dat door de invoering van de IBAN we genoodzaakt waren 
om een nieuw programma PC-leden inclusief enkele upgrades aan te schaffen. Op 
deze kosten hadden we uiteraard niet gerekend. Dat kostte ons € 300,= extra. Om de  
leden met een automatische incasso hieromtrent te berichten kregen we ook met 
extra portokosten te maken. De postzegels werden m.i.v. 1 januari 2014 ook duurder, 
zodat de penningmeester deze eind 2013 heeft ingekocht. Zo letten we dus ook “op de 

 



Notulen Algemene Ledenvergadering SZO d.d. 31 maart 2014      Pagina 3 van 10 

kleintjes” want “ons is zuunig”. Maar ze staan er nu wel opgenomen. We hebben in 
2013 handdoeken aangeschaft t.b.v. het 90-jarig jubileum. Deze staan nu wel op de 
rekening, omdat ze eerder zijn betaald, maar ze behoren eigenlijk tot 2014. Vandaar 
ook nu het hoger negatief resultaat. De penningmeester loopt de diverse posten even 
langs. De bestuurs- en representatiekosten zijn heel laag. De penningmeester zegt 
soms de indruk te hebben, dat er meer uit “eigen zak” wordt betaald, maar dan moet 
men ook maar niet in het bestuur gaan zitten. Het resultaat van de Kerstbingo is 
veelal afhankelijk van de opkomst. De andere opgenomen posten lopen aardig in de 
pas ten opzichte van de begroting. De penningmeester zegt, dat hij nu bij een heikel 
punt komt, het clubblad “Scheidsrechter Kontakt”. Het is een heel hoog bedrag, dat 
we daarvoor moeten betalen. We komen daar bij agendapunt 10 nog uitvoerig op 
terug. Hij moet de Redactie een compliment maken, dat ze ruim binnen de begroting 
zijn gebleven. Het is nog altijd meer dan € 2.000,=. Als je naar de balans kijkt, dan 
valt het op, dat we hebben ingeteerd op ons vermogen. Dat komt natuurlijk ook door 
de handdoeken voor het jubileum, die reeds zijn betaald. Dat wisten we ook van te 
voren. De reserveringen voor de clubavond en de bijzondere uitgaven staan er nu nog 
op, maar die vallen volgend jaar weg. De penningmeester vraagt of er tot zover nog 
vragen of opmerkingen zijn. Er zijn verder geen vragen en aan- en opmerkingen meer, 
zodat het Jaarverslag van 2013 van de penningmeester onder dankzegging aan de 
penningmeester Gerrit Kuiper onder applaus wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
De penningmeester stelt voor om het agendapunt 9, de begroting 2014 gelijk bij deze 
behandeling mee te nemen. De secretaris moet even schakelen met de laptop, beamer 
en het scherm. 
De penningmeester behandelt vervolgens de Begroting 2014. 
De penningmeester zegt, dat hij exact uitgerekend heeft wat het oplevert, als je het 
aantal leden vermenigvuldigt met de contributie voor leden, donateurs en A- en B-
juniorleden. Dan kom je op het bedrag dat op de begroting staat, nl. € 5.290,=. We 
zullen in het loop van het jaar ook te maken krijgen met opzeggingen, maar er zal ook 
een aantal nieuwe leden bijkomen. Dat bedrag zal niet opwegen tegen het bedrag dat 
opzeggende leden inbrengen. De nieuwe leden, hoofdzakelijk A- en B-juniorleden, zul-
len respectievelijk € 1,= en € 20,= opbrengen. De meeste leden die hun lidmaatschap 
opzeggen, betalen meestal het volle “pond”. De penningmeester zegt, dat we wel blij 
zijn met de nieuwe jeugdleden voor de toekomst, maar dat zij niet het bedrag aan in-
komsten opleveren, zoals we dat gewend waren. Hij zegt daar thans ook niet over te 
willen zeuren, want “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Hij vermoedt dat het be- 
grootte bedrag aan donaties wel gehaald wordt. Hij betwijfelt of het bedrag aan de ge-
noemde advertenties wel gehaald wordt. De opbrengsten voor het Jan Willem van Es-
sen zaalvoetbaltoernooi heeft hij begroot zoals vorig jaar, waarbij we dus iets hebben  
overgehouden. Aan de uitgavenkant heeft de penningmeester het grotendeels bij het 
oude gelaten. De attenties zijn wel iets verhoogd want alles wordt duurder. Hij zegt 
dat het rendement dit jaar moet worden gezocht in het “Scheidsrechters Kontakt”. Als 
we besluiten om het clubblad digitaal uit te geven, dan scheelt dat een groot bedrag 
op de begroting. De penningmeester vraagt of er tot zover nog vragen of opmerkingen 
zijn over de door het bestuur gepresenteerde begroting. Er wordt gevraagd wat de af-
dracht is van de juniorleden. De penningmeester zegt, dat de leden tot en met 18 jaar 
€ 1,= betalen. We hebben in het bestuur besloten, dat wij dat voor de circa 21 jeugd-
leden aan COVS Nederland afdragen. Het gaat om een bedrag van circa € 25,=. Jan 
Jongman vraagt waaruit de kosten van de trainingsgroepen bestaan. De penning-
meester zegt, dat dit kosten zijn die v.v. Flevo Boys (Emmeloord) en v.v. Noord Veluwe 
Boys (Hattemerbroek) bij de SZO in rekening brengen en uiteraard de vergoedingen 
van de trainers. De voorzitter vraagt of er nog meer vragen zijn. Deze zijn er niet, zo-
dat hij de penningmeester bedankt voor zijn toelichting. Hiermee worden zowel de 
jaarrekening over het jaar 2013 als de begroting voor het boekjaar 2014 met applaus 
onder dankzegging aan de penningmeester goed gekeurd en vastgesteld. 
 

6 Verslag kascommissie  

 De kascommissie bestond uit de heren Bert de Roo en Marinus Blankvoort, met als 
reserve Wout Jongman. De voorzitter geeft het woord aan Marinus Blankvoort, die als 
vertegenwoordiger van de kascommissie de verklaring voorleest. De heren De Roo, die 
dus in het buitenland vertoeft en Blankvoort verklaren dat zij als benoemde leden van  
kascommissie van de SZO de financiële administratie van de penningmeester van de 
SZO hebben gecontroleerd. Zij verklaren geen onrechtmatigheden te zijn tegen geko-
men. De aangetroffen administratie geeft een getrouw beeld van de grootte en samen-
stelling van het vermogen per 31 december 2013. De leden van de kascommissie van 
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de SZO adviseren de leden van de SZO – in de Algemene Vergadering van 31 maart 
2014 bijeen – om het bestuur en de penningmeester te dechargeren 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 Verga-
dering overgenomen. 
 

7 Verkiezing kascommissie  

 Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om Bert de Roo te bedanken voor zijn 
inzet in deze commissie en om Marinus Blankvoort in de kascommissie her te benoe-
men. Bert de Roo treedt volgens het Huishoudelijk Reglement af. Het bestuur stelt 
voor om de reserve, Wout Jongman, in de kascommissie te benoemen. De voorzitter 
zegt, dat er thans weer een reserve in de kascommissie moet worden benoemd. De 
voorzitter vraagt wie zich geroepen voelt om als reserve op te treden. De heer Henk 
Maat biedt zich spontaan aan, zodat dit punt snel kan worden afgesloten. 
 

 

8 Vaststelling contributie 2013 en 2014  

 Overeenkomstig het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2013, 
werd de contributie met ingang van 1 januari 2014 verhoogd tot € 45,=. Degene, die 
via automatische incasso betaalt, wordt per half jaar € 22,50 in rekening gebracht. 
De contributie voor niet-actieve leden en voor de donateurs bedraagt € 32,50. Bij 
automatische incasso wordt dit bedrag ook in twee gelijke termijnen van € 16,25 van 
de bankrekening afgeschreven. De contributie voor A-junioren (tot 19 jaar) bedraagt € 
1,=. De afdracht aan COVS Nederland wordt voor rekening van de SZO genomen. De 
contributie voor B-junioren (19 – 22 jaar) bedraagt € 20,=. Via automatische incasso 
kan ook in dat geval twee keer de helft worden afgedragen. De voorzitter zegt, dat het 
een positief punt is, dat de contributie niet verhoogd behoeft te worden. 
 

 

9 Vaststelling begroting 2014  

 De voorzitter zegt, dat dit punt bij agendapunt 5 reeds door de penningmeester is be-
handeld, zodat we dit agendapunt ook kunnen afvinken. 
 

 

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 
Feikje en Jan Westerhof. Fijn, dat de redactie al vele jaren dit prima werk doet en er  
ieder jaar voor zorgt dat het clubblad – het visitekaartje van onze vereniging – vijf keer 
per jaar verschijnt. We zijn heel blij met onze adverteerders, doch uit de woorden van 
de penningmeester kan worden geconcludeerd, dat dit weer terug loopt. We hebben 
enkele bedankjes, waar nog geen anderen voor in de plaats zijn gekomen. De kaart-
competitie onder leiding van Marinus Blankvoort met zijn assistent Gradus Wezen-
berg is ook ieder jaar weer een leuk gebeuren. Waarschijnlijk zal het voor Marinus 
het laatste jaar zijn. De gezondheid van Gradus gaat achteruit, zodat we ook hier voor 
nieuw “bloed” moeten zorgen. Het bestuur zal binnenkort met de heer Blankvoort om 
de tafel gaan om te kijken, wat het beste is om het seizoen goed af te sluiten en het 
nieuwe seizoen weer goed op te starten. De voorzitter vraagt applaus voor het werk 
dat Marinus Blankvoort voor de SZO heeft verricht. De andere activiteiten, die we als 
bestuur willen houden zijn de Kerstbingo en het Jan Willem van Essen zaalvoetbal-
toernooi van COVS District Oost te Elburg. De SZO wordt ook nauw betrokken bij de 
BOS-cursussen, die de KNVB organiseert bij de voetbalverenigingen, waar we de tijd 
en ruimte krijgen om zo mogelijk leden te werven. De SZO heeft momenteel nog twee 
trainingsgroepen in Emmeloord (Flevo Boys) en Hattemerbroek (Noord Veluwe Boys). 
In Emmeloord worden de trainingen verzorgd door Tiemen de Boer en Jan Jongman, 
waar laatstgenoemde Gerrit Beekman vervangt gedurende zijn studie. In Hattemer-
broek worden de trainingen beurtelings verzorgd door Siem de Jager, Wim Weuring 
en Herman van Diepen. De heer Van Diepen is inmiddels afgehaakt vanwege enkele 
blessures, die hij heeft opgelopen. Hij heeft veel last van zijn knieën en de voorzitter 
heeft ook gehoord, dat hij is gestopt als scheidsrechter. We hebben er in de persoon 
van Eddy de Gier een goede trainer bij gekregen, want hij verzorgt af en toe ook een 
gasttraining en dat bevalt heel goed. 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 
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onze vereniging met een geldbedrag en dat geeft ons weer enige financiële ruimte. En om 
hen iets terug te doen heeft de secretaris Jan Lahuis een geweldig mooie power-point 
spelregels gemaakt, die hij samen met de voorzitter van de SZO bij de voetbalverenigin-
gen, die om een spelregelavond voor de jeugd en clubscheidsrechters verzoeken, voor 
het voetlicht brengt. Dat valt aardig in de smaak. We gaan binnenkort weer naar een 
aantal clubs toe, o.a. Owios en Zwolsche Boys. Het bestuur van de SZO wil dit verder 
stimuleren, omdat de animo voor de spelregelwedstrijden bij de jeugd afneemt. We heb-
ben onlangs nog weer een brief ontvangen van COVS District Oost met een noodoproep 
om aandacht voor de spelregelwedstrijden bij de jeugd en COVS-teams. De spelregel-
commissie van COVS District Oost, die heel goed werk doet en altijd heeft gedaan, wil 
dat de COVS-groepen de voetbalverenigingen benaderen om deel te nemen aan de spel-
regelwedstrijden voor de jeugd. De voorzitter zegt dat we nog niet zo heel lang geleden 
een enquête onder de voetbalverenigingen in ons werkgebied hebben gehouden. Hij zegt 
dat er zegge en schrijve twee reacties zijn binnengekomen dat zij mee willen doen aan de 
spelregelwedstrijden. Alleen Nieuwleusen, dat altijd al mee deed en Zwolsche Boys had-
den belangstelling. En dat was het! De SZO gaat dus nu niet weer voetbalverenigingen 
benaderen om deze alsnog weer “over de streep” te trekken. Nu we naar de voetbalclubs 
toe gaan,  proberen wij ze toch weer te enthousiasmeren om mee te doen. Bij de clubs 
moeten er ook leiders opstaan, die dat bij de jeugd willen oppakken anders komt dit niet 
van de grond. De voorzitter zegt, dat het binnen onze eigen vereniging – ondanks de 160 
leden – ook niet lukt om mee te doen aan de spelregelwedstrijden voor COVS-teams. De 
animo om mee te doen wordt ook bij andere COVS-groepen steeds minder. Hoe spijtig 
dit ook is, maar misschien moeten we toch wel uitzien naar een andere opzet van deze 
spelregelwedstrijden. De voorzitter zegt te verwachten dat de Landelijke Commissie Spel-
regelwedstrijden (LCS) er ook wel mee bezig is. Laten we dit dan gewoon afwachten. 
De voorzitter zegt terug te willen blikken op het 90-jarig jubileum van 17 januari 2014 
bij De Vrolijkheid te Zwolle. We kunnen terug kijken op een leuke avond, op een goede 
wijze ingevuld door Betaald Voetbal scheidsrechter Bas Nijhuis, waarbij toch ook moet 
worden aangetekend, dat een andere genodigde gast doodleuk niet aanwezig is. Bert van 
Losser van RTV Oost bleef zonder enige reactie – ook niet achteraf – weg van onze jubi-
leumavond. Het bestuur wil er geen woorden meer aan vuil maken, maar het is wel heel 
teleurstellend dat je een dergelijke jubileumfeest bijna laat mislukken. Je maakt goede 
afspraken van te voren en dan komt iemand op het laatste moment zonder opgaaf van 
redenen gewoon niet opdagen. Een hele slechte zaak!  
Dan ons clubblad! De leden hebben kunnen zien, wat de consequenties zijn van het 
handhaven van ons huidig clubblad en het uitgeven van een digitale versie. De voorzit-
ter zegt dat er al een aantal jaren een discussie binnen het bestuur gaande is over de 
uitgifte van een digitaal clubblad. Er zijn al diverse COVS-verenigingen, die hun leden in 
kennis stellen van het nieuws op- en rondom de velden via een digitaal clubblad of een 
eventuele nieuwsbrief. De discussie in het bestuur werd - met name door de penning-
meester – steeds weer aangewakkerd omdat de kosten voor het maken, maar ook voor 
het verzenden steeds groter werden. Daardoor wordt het organiseren van andere club-
avonden en -activiteiten steeds moeilijker omdat er geen geld is of omdat onze begroting 
dat niet toelaat, zonder daarbij een beroep te willen doen op ons spaarsaldo, laat staan 
dat we geld willen reserveren voor de toekomst, bijvoorbeeld een 100-jarig bestaan. Het 
huidig bestuur wil het huidige beleid handhaven en de activiteiten, die er thans nog zijn 
ook voortzetten in het nieuwe jaar. De penningmeester heeft in zijn toelichting aangege-
ven wat de mogelijkheden dan wel consequenties zijn als we het huidige Scheidsrechters 
Kontakt handhaven, dan wel overgaan tot een digitale versie van het clubblad. Als de 
SZO het huidig clubblad blijft laten drukken, zal er weinig ruimte zijn voor de financiële 
middelen. Het bestuur zal dan ongetwijfeld moeten besluiten tot een voorstel voor een 
contributieverhoging om enigszins financiële ruimte te krijgen. Bij het digitaliseren van 
het clubblad zal er wel financiële ruimte ontstaan, zodanig dat er voorlopig geen contri- 
butieverhoging noodzakelijk is en er geld kan worden gereserveerd voor andere club- 
activiteiten. Digitalisering verschaft ons dus heel veel financiële ruimte. Een punt van 
aandacht hierbij is tevens het feit, dat de huidige Redactie te kennen heeft gegeven dat 
hun werkzaamheden in 2014 voor het laatste zullen zijn. Het bestuur zou dan ook weer 
moeten uitzien naar andere redactieleden. Door de digitalisering van het clubblad zal dit 
probleem grotendeels wegvallen. Feit blijft dat een aantal leden van de SZO niet kunnen 
worden bereikt via e-mail. Deze SZO-leden zullen een papierenversie thuis gestuurd 
krijgen. Naar verwachting betreft het ongeveer 15 SZO-leden en enkele externe instan-
ties, zoals het districtsbestuur van de COVS, het VCN en de KNVB. De voorzitter vraagt 
of er nog vragen zijn. Anders wordt er thans besloten om over te gaan tot een digitale 
versie van Scheidsrechter Kontakt. Gelet op de toelichting en uiteenzetting van de pen-
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ningmeester kan de voorzitter zich haast niet voorstellen dat de SZO-leden hier toch nog 
bezwaar tegen zouden hebben. Het wordt gewoon goedkoper. De voorzitter zegt, dat de 
SZO een bladerbaar pdf-bestand zal uitgeven. Hij geeft tevens aan dat de SZO-leden wel 
hun goede e-mailadres moeten doorgeven aan de secretaris. Bij de huidige verzending 
van de secretaris komen heel veel berichten “onbestelbaar” terug. Of het e-mailadres is 
niet correct of men heeft de postin-bak vol. Op die extra werkzaamheden zit het bestuur 
dan wel secretaris natuurlijk niet te wachten. Misschien moeten we onder de leden nog 
eens een goede inventarisatie houden. Er wordt gevraagd hoe vaak het clubblad dan uit 
komt. Vooralsnog streven we er naar, dat het clubblad 5x per jaar uitkomt, zoals dat nu 
ook het geval is. Het kan wel zijn, dat het een keer iets vroeger of juist iets later uitkomt. 
De voorzitter geeft aan dat er ook wel een mogelijkheid is om tussentijds een dunnere 
uitgave uit te geven, als daartoe de behoefte zou bestaan. Dat zou ook een Nieuwsbrief 
kunnen zijn. In principe blijft het zoals het nu is. Wout Jongman vraagt of er ook geen 
koppeling komt tussen de COVS en de KNVB, zodat de berichtgeving van de KNVB ook 
via sportlink beschikbaar is. Wout geeft aan, dat dit ook niet zo zondermeer kan, maar 
het is te overwegen. Je zult iedereen afzonderlijk toestemming moeten vragen. Dit gaat 
ook niet zomaar. Opgemerkt wordt dat het clubblad van april de laatste papieren versie 
wordt. Daarna brengt de huidige redactie nog drie maal een digitale versie uit en treedt 
zij daarna terug. De redactie van het clubblad komt vanaf die periode bij de secretaris te  
liggen. De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn op het door het bestuur van de 
SZO gevoerde beleid. Deze zijn er niet zodat de voorzitter concludeert, dat het voorstel 
van het bestuur wordt ondersteund. Hij bedankt de SZO-leden voor het in hen gestel-
de vertrouwen om voortaan een digitaal clubblad uit te geven. De heer Wissink vraagt 
wat er met de adverteerders gebeurt. De voorzitter geeft aan dat huidige adverteerders 
ook in het digitale clubblad worden opgenomen. De adverteerders krijgen een factuur 
voor dezelfde advertentie. Dat geld blijft tenzij ze zich afmelden bestaan als inkomsten 
voor de SZO. De heer Wissink kan zich voorstellen dat adverteerders afhaken als er 
een kleiner bereik is. Wout Jongman verwacht dat de reikwijdte juist vergroot wordt, 
omdat het nu digitaal is. De secretaris vult daarop aan dat de SZO-leden het digitale 
clubblad nu ook kunnen doorzenden, naar mensen, die het clubblad normaliter niet 
bezorgd krijgen. Er gaat ook een versie naar de secretaris van het VCN, die het club-
blad kan doorzenden naar alle hoofdbestuursleden, naar de Redactie van het blad “de 
Scheidsrechter” etc, etc. Dus zal het verspreidingsgebied inderdaad worden vergroot. 
Dat is allemaal in het voordeel van de adverteerders. De voorzitter zegt dat we voor-
taan ook naar een andere drukker gaan omdat hij bij drukkerij Meijerink in Dalfsen 
een offerte heeft opgevraagd. Deze drukker is goedkoper als Van der Wekken, zodat 
het bestuur inmiddels heeft besloten om naar een andere drukker over te stappen. 
Drukkerij Van der Wekken uit Dronten is inmiddels bedankt voor de bewezen dien-
sten. De voorzitter sluit hiermee dit agendapunt af. 
 

 
 
 
 
 
 
Jan 
 
 
 
 
 
 

11 Bestuursverkiezing  

 De voorzitter zegt dat volgens het rooster van aftreden overeenkomstig artikel 13, lid 
3, van het Huishoudelijk Reglement, de secretaris, de heer Jan Lahuis, periodiek af-
tredend is. De heer Lahuis heeft onlangs in de bestuursvergadering van 8 januari jl.  
kenbaar gemaakt, dat hij zich voor een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar stelt. 
Er zijn geen tegenkandidaten gekomen, zodat het bestuur de Algemene Vergadering 
voorstelt om de heer Lahuis te herbenoemen. Er volgt applaus zodat hieruit blijkt, dat 
de vergadering akkoord gaat met dit voorstel en is de secretaris hiermee herkozen. 
 

 

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. Blijkbaar is al-
les heel erg duidelijk geweest, want er wordt geen gebruik gemaakt van dit agenda-
punt. Er komt toch nog een vraag van Lid van Verdienste, Joop Tabak. Hij vraagt hoe 
het staat met de Scheidsrechtersvereniging Meppel e.o., want daar hoor je niets meer 
van. De voorzitter zegt dat we twee jaar geleden bij elkaar zijn geweest om de banden 
weer aan te halen. Het door beide verenigingen ondertekende convenant is herzien, 
bijgesteld en geactualiseerd. We willen binnenkort weer contact opnemen om elkaar 
eens weer bij te praten. Het heeft even op een laag pitje gestaan, ook in verband met 
het overlijden van hun voorzitter Eddy Spraakman. We gaan dat weer oppakken. De 
secretaris zal dit noteren. De voorzitter last vervolgens een kleine pauze in. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan 
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13 Huldigingen  

 De voorzitter zegt, dat de SZO weer diverse jubilarissen heeft waarvoor een speld is 
aangevraagd. Hij geeft het woord aan Jan Broekhuis, die namens COVS District Oost 
de onderscheidingen zal uitreiken. De heer Broekhuis zegt het een hele eer te vinden 
om de onderscheidingen te mogen uitreiken. Dit vanwege het feit dat hij zelf ook lid is 
van de SZO en tevens in het districtsbestuur van COVS Oost participeert. Normaal 
gesproken, worden de onderscheidingen uitgereikt door de voorzitter of secretaris van 
COVS District Oost doch de heren Marsman en Langenkamp hadden vandaag andere 
verplichtingen. De heer Broekhuis roept de heer H. (Heine) Drenth uit Nieuwleusen 
naar voren. De heer Drenth is sinds 1 november 1988 lid van de SZO. Voor zover bij 
het bestuur bekend heeft de heer Drenth geen bestuursfuncties binnen de SZO ver-
vuld. De heer Drenth heeft wel functies binnen KNVB District Oost vervuld. De heer 
Drenth is momenteel voorzitter van de Regiocommissie A. De heer Drenth fluit thans 
nog in groep 3 van de zondag. De heer Drenth wordt de 25-jarig lidmaatschapsspeld 
door de heer Boekhuis opgespeld en ontvangt uit handen van bestuurslid Fred Mul-
der een boeket bloemen. De heer Broekhuis vraagt vervolgens of de heer W.H. (Wim) 
Kruit naar voren wil komen. De heer Kruit is lid van de SZO sinds 1 februari 1989. 
Voor zover bekend bij het bestuur, heeft betrokkene geen bestuursfuncties binnen de 
SZO vervuld. De heer Kruit fluit thans nog in groep 4 van de zondag. De heer Kruit 
wordt de 25-jarig lidmaatschapsspeld door de heer Boekhuis opgespeld en ontvangt 
namens het bestuur eveneens een boeket bloemen. De heer Broekhuis geeft aan, dat 
hij vervolgens een speld heeft voor iemand, die maar liefst 50 jaar lid is van de COVS. 
De heer H. (Herman) Snijder is sinds 1 februari 1964 lid van de SZO en heeft in de 
periode 1969-1984 als penningmeester in het bestuur van de SZO geparticipeerd. De 
heer Snijder werd voor zijn inzet in 1984 benoemd tot ere-lid van de SZO. De heer 
Snijder heeft zich in de loop der jaren heel verdienstelijk gemaakt voor de arbitrage. 
Hij was een reeks van jaren lid maar ook voorzitter van de Scheidsrechterscommissie 
van de KNVB Afdeling Zwolle en later van de Werkcommissie van de Regio A van de 
KNVB District Oost. De heer Snijder heeft gedurende vele jaren jonge scheidsrechters 
begeleid, scheidsrechters gerapporteerd en treedt thans nog vaak op als waarnemer 
bij wedstrijden in de Top- en Hoofdklasse. De heer Snijder wordt de 50-jarig lidmaat-
schapsspeld door de heer Boekhuis opgespeld en ontvangt namens het bestuur ook 
een boeket bloemen voor het thuisfront. De heer Broekhuis feliciteert nogmaals alle 
gedecoreerden en sluit hiermede dit punt af. 
 

De voorzitter zegt, dat er nog een aantal SZO-leden is, dat voor een onderscheiding in 
aanmerking komt, doch deze leden hebben te kennen gegeven, niet aanwezig te kun-
nen zijn op de Algemene Ledenvergadering. Het betreft de heren E. Lok uit Sint Jans-
klooster, G.A. Meun op Urk en P.J. van Veen uit Dalfsen. Deze SZO-leden krijgen de 
hun toekomende speld op een andere wijze opgespeld dan wel thuis gestuurd.  
 

De voorzitter dankt de heer Broekhuis van COVS District Oost voor de uitgereikte 
onderscheidingen en feliciteert eveneens namens het bestuur van de SZO alle gehul-
digde SZO-leden en sluit hiermede dit agendapunt af. 
 

 

14 Genodigden aan het woord  

 De voorzitter vraagt wie van de genodigden het woord wenst te voeren. We noteren de 
namens van de heren Stan Burm namens de KNVB en Jan Broekhuis namens COVS 
District Oost. 
De voorzitter geeft het woord aan Jan Broekhuis. 
De heer Broekhuis bedankt het bestuur voor de uitnodiging. Hij bedankt het bestuur 
van de SZO voor het vertrouwen in het districtsbestuur van COVS Oost. Hij feliciteert 
het herbenoemde bestuurslid – in dit geval de secretaris Jan Lahuis – en de leden van 
de kascommissie met hun herbenoeming. Het districtsbestuur is bezig met een heel 
drukke tijd. Vergaderingen maar ook gesprekken met de KNVB District Oost. COVS 
District Oost bestaat nog uit 4 bestuursleden. Hij zegt dat er normaal gesproken twee 
bestuursleden op de ledenvergadering van groepen aanwezig zijn, doch vanavond zijn 
er meerdere groepen die hun jaarvergadering houden. Het vierde bestuurslid Herman 
Albersen is reeds geruime tijd ziek. Het gaat steeds beter met hem, maar hij zal nog 
zeker 3 à 4 maanden uit de roulatie zijn. De heer Broekhuis zegt, dat er namens de  
COVS-groepen Arnhem, Doetinchem, Nijmegen en Winterswijk in hun regio geen lid 
in het bestuur van COVS District Oost zit. Het is blijkbaar heel moeilijk om leden te 
vinden die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie in COVS District Oost. Het 
districtsbestuur hoopt dat er op korte termijn weer een bestuurslid uit die omgeving 
tot het districtsbestuur wil toetreden. De heer Broekhuis zegt dat het districtsbestuur 
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het jammer vindt, dat op de JADV afscheid moet worden genomen van twee leden van 
de Spelregelcommissie van COVS District Oost. Wegens de steeds verminderde animo 
voor de spelregelwedstrijden waarover vanavond ook reeds is gesproken, hebben deze 
twee bestuursleden hun aftreden bekend gemaakt. De heer Broekhuis hoopt namens 
het districtsbestuur dat er vanuit de COVS-groepen zich weer twee nieuwe commissie 
leden zullen aanmelden. Mocht dat niet het geval zijn dan gaat de spelregelcommissie  
van COVS District Oost helemaal verdwijnen. Hij wenst het bestuur nog een goed ver-
der verloop van de vergadering en wenst iedereen een sportieve tweede helft van het 
seizoen 2013-2014 toe. Er volgt applaus. 
De voorzitter bedankt Jan Broekhuis voor de informatie over COVS District Oost en 
zijn goede woorden. 
De voorzitter geeft het woord aan Stan Burm van KNVB District Oost. 
De heer Burm bedankt het bestuur voor de uitnodiging voor deze vergadering. Als lid, 
want de heer Burm is ook lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o., maar ook 
als bestuurslid van het Districtscollege – want zo heet dat tegenwoordig (vanaf 1 jan-
uari 2014) – van de KNVB District Oost. Hij is geen voorzitter meer van de Districts-
commissie, want die is opgeheven, maar is thans portefeuillehouder Arbitrage, tevens 
in de adviesraad Scheidsrechterszaken in Zeist. Volgende week is de eerste vergade-
ring in Zeist. De heer Burm feliciteert Jan Lahuis ook namens de KNVB met zijn her-
benoeming als secretaris van de SZO. Hij zegt dat een goede secretaris het halve werk 
is. En dat geldt ook voor deze secretaris. Als je kijkt naar de notulen, het jaarverslag 
en overige stukken, dan ziet alles er heel goed verzorgd uit. Ook het verzorgen van het 
toekomstige clubblad, want daar zal hij ook een steentje aanbijdragen. Alle hulde! De 
heer Burm feliciteert vervolgens Heine Drenth met zijn 25-jarig lidmaatschapsspeld 
van de COVS. Als we ouder worden, gaat alles van zelf. Hij feliciteert ook Willem Kruit 
met zijn 25-jarig lidmaatschapsspeld. Hij feliciteert Herman Snijder met zijn 50-jarig 
lidmaatschapsspeld. Het is voor sommigen een heel mensenleven. Hij zegt dat hij met 
Herman Snijder 18 jaar in de scheidsrechterscommissie van de KNVB Afdeling Zwolle 
heeft gezeten. Dat is een hele lange tijd. Er is samen heel veel meegemaakt. Ook in de 
Regiocommissie A in de Promotie-Degradatiecommissie om na de opheffing van de af-
delingen van de KNVB de indeling te maken van de scheidsrechtersgroepen. Ook alle 
hulde voor hem! Ook namens de KNVB van harte gefeliciteerd.  
De KNVB heeft altijd een goede samenwerking met haar partners voor ogen. Ook met 
de belangenvereniging voor scheidsrechters, de COVS. Hij zegt dat we goed bezig zijn 
in District Oost. Er wordt 2 keer per seizoen overleg gepleegd met het districtsbestuur 
van COVS Oost. Dat wordt per regio ook gedaan met alle COVS-groepen in Oost. Dat 
gebeurt dan meestal in de winterstop, zodat we met 1 agenda kunnen werken en alle 
punten met elkaar kunnen delen. Dat gebeurt in een hele goede sfeer. Ook bij het af-
scheid van bestuursleden – onlangs van Willie Dorsthorst in Groenlo – is het van be-
lang om ook daar het gezicht te laten zien. Als je dan ook nog iemand – de broer van 
Willie – lid van verdienste van de KNVB kunt maken, en je ziet welke emoties dat bij 
sommigen oproept, dan weet je waar je het allemaal voor doet. De heer Burm zegt dat 
de KNVB zich ook zorgen – grote zorgen – maakt. Zorgen om de excessen, die er bijna 
wekelijks op en rondom de velden plaatsvinden. Niet alleen bij de standaard elftallen, 
maar ook bij de jeugd, bij de E-tjes, de C-tjes. Diverse molestaties. Na alle gebeurte-
nissen is er een hulplijn in het leven geroepen. Het Openbaar Ministerie, de Politie en 
de KNVB wordt ingeschakeld. Er worden zeer zware straffen uitgedeeld en sommige 
elftallen zijn ook reeds uit de competitie gehaald. Soms mogen ze in hoger beroep 
toch weer verder voetballen. Er zijn nu brieven naar verenigingen gestuurd, dat als er 
weer iets gebeurt, alle elftallen uit de competitie worden gehaald. Dan mogen ze wel 
naar de Voorzieningenrechter stappen, maar hij weet nu al dat ze dit zullen verliezen, 
omdat dit gewoon zo niet verder kan. De Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. is er 
mee gekomen, dat er bij oefenwedstrijden ook nog wel het e.e.a. gebeurt. Dat is heel 
ernstig. Het staat op de agenda in Zeist zodat men gaat kijken wat er aan gedaan kan 
worden. De heer Burm geeft aan dat de KNVB ook weer bezig is met een bestuurlijke 
vernieuwing. Deze is ingezet vanaf 1 januari 2014, maar is nog niet geheel afgerond. 
Je kunt niet alles van de één op de andere dag omklappen. Zeker niet voor de hele 
arbitrage, want dat heeft zijn tijd nodig. Hij hoopt dat alles per 1 juli 2014 zijn beslag 
krijgt. Dan wordt heel KNVB District Oost verdeeld in drie servicegebieden. Ooit in 
1996 is de KNVB begonnen met 10 regio’s. Daarna werd al vrij snel overgestapt naar 
5 regio’s. De service, die altijd aan de scheidsrechters en rapporteurs is geboden blijft 
intact. De heer Burm zegt trots te zijn om te kunnen vertellen, dat Wilco Jansen, lid 
van de SZO, voorzitter gaat worden van servicegebied Noord, omgeving Zwolle tot aan 
Apeldoorn en de Noordoostpolder gaat daar ook toe behoren. Het wordt een behoorlijk 
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groot gebied. Jan van Dijk, ook lid van de SZO, wordt zijn rechterhand, de secretaris. 
De mensen, die ze nodig denken te hebben, hebben ze voor 90 à 95 % rond. Volgende 
week is de eerste vergadering met de drie voorzitters van de nieuw te vormen service-
gebieden. De voorzitter van servicegebied Oost (Almelo – Enschede en Achterhoek) 
wordt Jan Simmelink. En de voorzitter van het grootste servicegebied Zuid (Apeldoorn 
– Arnhem – Nijmegen) wordt Theo Stolk. Ook de Arbeidsorganisatie (AO) is in elk ser-
vicegebied vertegenwoordigd door minimaal drie mensen van Scheidsrechterszaken, 
Tuchtzaken en Wedstrijdzaken. Ook de bestuursleden van District Oost zijn verdeeld 
over de gebieden, zodat er korte lijnen met het bestuur zijn. 
Er verandert veel ook in Zeist, maar ook op beleidsgebied, met een andere visie op het 
besturen van een organisatie. Mensen die niet mee kunnen met deze visie, moeten af-
scheid nemen. Zodoende is er vorige week afscheid genomen van Bernhard Fransen 
als voorzitter van het KNVB Bestuur Amateurvoetbal. Het heeft ook vergaande conse-
quenties voor de arbeidsorganisatie. Vorige week hebben meer dan 50 medewerkers 
te horen gekregen, dat de KNVB niet met hen verder gaat. Het gaat om 50 fte’s. Het 
zijn er 7 in Deventer. Met 6 van de KNVB Districten kom je ongeveer op 42 personen. 
Dan blijven er nog 8 functies over in Zeist, totaal circa 50 functies. Het zijn functies, 
die ook door parttimers worden ingevuld. Het gaat dus om meer dan 50 personeels-
leden, die een andere baan moeten zoeken. Als mensen te horen krijgen dat ze mogen  
blijven bij de KNVB, maar dat de standplaats Rotterdam wordt, terwijl ze net een huis 
in Zwolle hebben gekocht, dan word je daar niet vrolijk van. Alles bij elkaar, is dat erg 
zorgelijk en heeft de laatste tijd bij veel personeelsleden van de KNVB voor spanning 
gezorgd. Echter ook de KNVB moet de tering naar de nering zetten. Als de KNVB, net 
zoals de penningmeester van de SZO zei dat ze “zuunig” waren geweest, ook zuiniger 
waren geweest, dit allemaal niet nodig was geweest maar achteraf is het altijd gemak-
kelijk praten. De heer Burm zegt iedereen hiervan wel deelgenoot te willen maken, 
omdat dit een behoorlijke impact heeft op iedereen van de KNVB. De heer Burm zegt 
dat de KNVB ook weer bezig is met de promotie en degradatie van scheidsrechters en 
rapporteurs. Op 7 juni a.s. worden alle scheidsrechters ’s morgens geïnformeerd of ze 
gepromoveerd, dan wel gedegradeerd zijn. Het laatste weekend dat er gerapporteerd 
wordt is 11 en 12 mei 2014. Dit is landelijk vast gesteld. De KNVB gaat door met het 
organiseren van regiobijeenkomsten, ondanks dat dit ook veel geld kost. De KNVB 
kijkt wel naar de kosten en wat het oplevert, maar blijven er nog wel 5 bijeenkomsten 
bestaan ondanks dat er maar 3 servicegebieden zijn. Hij hoopt dat er ook weer één in 
Wezep kan worden georganiseerd, zoals voorheen ook altijd geschiedde. Soms kun je 
ergens niet zijn, omdat je keuzes moet maken. Vandaar dat Wilco Jansen en Jos Huis 
in ’t Veld vanavond op de maatwerkbijeenkomst van de KNVB in Deventer aanwezig 
behoorden te zijn. De heer Burm zegt dat hij daar ook had kunnen zijn, maar dat hij  
er voor heeft gekozen om dit keer op de Algemene Ledenvergadering van de SZO aan-
wezig te zijn. Hij zegt dat 157 leden heel mooi is, maar dat het er meer kunnen zijn, 
als de COVS na de BOS-cursussen een stukje begeleiding van de scheidsrechters en 
clubscheidsrechters op zich kunnen nemen. Dan zijn mensen eerder genegen om lid 
te worden van een scheidsrechtersvereniging. Hij zegt dat je er daar niet mee bent. De 
jeugd wil er tegenwoordig ook iets voor terug. Je moet er dus wel iets voor doen. Er 
zijn hele goede voorbeelden in District Oost hoe ze dat oppakken. Er moeten avonden 
worden georganiseerd om met de mensen bezig te zijn. Ze moeten zien dat het een 
meerwaarde heeft, als je lid bent van een club. Daar gaat het om. Hij adviseert het 
bestuur van de SZO om dit mee te nemen. Er is op dit moment een BOS-cursus bezig 
in Swifterbant. Ongelooflijk actieve cursisten. Als je die cursisten masseert, zoals de 
docent Teus van Hattum dat ook op zijn manier goed doet, dan kan dat ook zo maar 
weer 20 leden voor de SZO opleveren. Er moet wel wat voor worden gedaan en niet 
alleen maar een kaartavond. De heer Burm zegt dat het inderdaad heel moeilijk is om 
spelregelwedstrijden te organiseren, omdat voetbalclubs daar geen medewerking aan 
verlenen. Hij gelooft er stellig in dat dit wel gaat veranderen. De tweedejaars van de 
B-jeugd moeten op 1 juli 2015 een spelregelbewijs hebben. Hebben ze dat niet, dan 
kunnen ze niet mee voetballen. Het softwaresysteem van de KNVB zal ze eruit gooien. 
De KNVB heeft reeds een spelregelcafé gehad bij de CSV ’28 in Zwolle met een bom-
volle zaal. Ook één bij Vitesse in Arnhem. Hij was vorige week in Enschede, waar 150 
mensen aanwezig waren. Daar is een nieuwe website gelanceerd om het spelregelcer-
tificaat te kunnen behalen voor de B-jeugd. Dat is volgens de heer Burm een kans 
voor de COVS om met de jeugd over spelregels bezig te gaan. Zoals de SZO thans de 
voetbalverenigingen bezoekt, ontstaat er een win-win-situatie. De heer Burm zegt, dat 
er momenteel nog nooit zoveel aanwas van meisjes is geweest. Ook daarop zullen we 
ons moeten richten. Er is afname bij de heren, maar heel veel aanwas bij de dames. 
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Er moeten ook veel meer scheidsrechters worden geworven bij de dames. We moeten 
dit dus samen een hele goede wending kunnen geven. Daarnaast is er binnen KNVB-   
districten wel e.e.a. veranderd, want er komen districtsoverschrijdende competities. 
Alle districtsgrenzen vervagen steeds meer. Het is nog de vraag of de zes districts-
kantoren van de KNVB gehandhaafd kunnen blijven. Er wordt nu reeds personeel 
met de diverse districten uitgewisseld. Zo is de KNVB bezig om alles beter in te rich-
ten. De reiskosten voor de scheidsrechters worden ook steeds hoger. Daarop kan ook 
nog flink worden bezuinigd. Dit is wat de heer Burm wilde zeggen en ons deelgenoot 
van wilde maken. De KNVB wil een zo goed mogelijke samenwerking met de COVS. 
De heer Burm bedankt de aanwezigen voor hun aandacht en de voorzitter van de 
SZO voor zijn spreektijd. 
 

De voorzitter dankt de heer Burm voor zijn uitvoerige toelichting op de arbitrage en 
de mooie woorden voor het bestuur en de gedecoreerden. 
 

Bestuurslid Fred Mulder heeft bij een bijeenkomst in Emmeloord gehoord dat de SZO 
leden uit de Noordoostpolder in 2015 weer zouden mogen fluiten in KNVB District 
Oost. Hij vraagt aan de heer Burm of hij dit kan bevestigen. De heer Burm zegt dat 
het zou kunnen, omdat de KNVB wel bezig is met een herstructurering, zoals hij zo 
juist heeft verwoord. 
 

De voorzitter vraagt of de spelregels voor de B-jeugd nog een taak is voor de KNVB. 
De heer Burm antwoordt dat dit een taak voor de KNVB blijft, doch dat de voetbal-
verenigingen wel bij de COVS kunnen vragen om een spelregelavond te organiseren. 
 

16 Sluiting  

  

De voorzitter zegt dat we weer een goede en vlotte ledenvergadering hebben gehad. Hij 
spreekt de hoop en wens uit 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. Leden die momenteel ziek of geblesseerd zijn wenst hij 
een spoedige beterschap. Leden die nog actief zijn wenst hij een sportieve twee sei-
zoenshelft. Hij heeft gehoord, dat Marinus Blankvoort ook na de vakantie nog weer 
een seizoen de kaartcompetitie organiseert, waarvoor applaus volgt. 
 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst en wenst iedereen voor straks, na een 
drankje, wel thuis. 
 

 

 
 

Hardenberg, 4 februari 2015 
 

Jan Lahuis, secretaris SZO. 
 

 

 


