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CONCEPT-VERSLAG 
 

Bestuurlijk overleg van de Scheidsrechtersverenigingen Meppel e.o. (SMO), Nijverdal e.o. (SNO) en 

Zwolle e.o. (SZO) d.d. 17 oktober 2018 te Kampen. 
 

Aanwezig: J. (Jan) Gerbers, voorzitter SMO (JG);   

   J.W. (Jan Willem) Roesink, secretaris SMO (JWR);   

   M.G. (Maurice) Paarhuis, voorzitter SNO (MP);   

   E.J.H. (Eddy) de Gier, voorzitter SZO (EdG), voorzitter;   
   J. (Jan) Lahuis, secretaris SZO (JL), notulist;   

   L.C.M. (René) van der Elst, penningmeester SZO (RvdE). 
 

Afwezig m.k.: M. (Marcel) Huisman, penningmeester SMO;   

   E. (Bert) Esselbrugge, bestuurslid SMO;   
   A. (André) Meulenkamp, secretaris SNO;   

   D. (Dirk) Janssen, penningmeester SNO; 

   A.H. (Hans) van Bruggen, bestuurslid SZO.   
 

1. Opening. Actie door: 

 De voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), Eddy de Gier 

heet iedereen van harte welkom op deze eerste bijeenkomst van de drie COVS-

groepen Meppel (SMO), Nijverdal (SNO), en Zwolle (SZO). Helaas heeft een aantal 

bestuursleden van het DB van de voornoemde groepen te kennen gegeven andere 

verplichtingen te hebben. 

 

2. Agenda/verslag. Actie door: 

 De voorzitter van de SZO zal deze avond als voorzitter optreden. We hebben geen 

agenda opgesteld. De secretaris van de SZO, Jan Lahuis, vraagt of het raadzaam 

is om een verslag van deze bijeenkomst te maken. Hij stelt voor om dit overleg op 

te nemen, zodat naderhand hiervan gemakkelijker een verslag kan worden opge-

steld. Hiertegen bestaat geen bezwaar. Hij zal een verslag van dit overleg maken. 

EdG vraagt of we een agenda met punten moeten opstellen of dat we onbevangen 

het gesprek ingaan. De vraag is waar we elkaar kunnen steunen en waar we onze 

leden van dienst kunnen zijn. Wat mogen ze van ons verwachten? 

 

 

 

 

Jan Lahuis 

3. Over de COVS-groepen Actie door: 

 
 

Scheidsrechtersvereniging Meppel e.o. (SMO). 
 

  De voorzitter van de SMO, Jan Gerbers (JG), zegt dat we vanuit het VCN een 

    bepaalde “opdracht” hebben meegekregen.  

  COVS-groepen moeten hun leden jaarlijks iets aan gaan bieden.  

  JG zegt dat de SMO op dit moment niet voldoet aan de gestelde criteria. 

  Door tè weinig animo faciliteert de SMO geen trainingen meer.  

    Er zijn tè weinig leden van de SMO die de training bezoeken. Er zijn enkele 

    SMO-leden die dit wel jammer vinden. Het zou mooi zijn als deze leden ergens 

    “aan” zouden kunnen “haken”. 

  Het VCN heeft toegezegd bepaalde activiteiten financieel te willen faciliteren, 

    mits er meer met andere COVS-groepen wordt samengewerkt. Daarom heeft 

    hij Eddy de Gier benaderd om de contacten met de SZO weer aan te halen, 

    zodat de SMO wellicht kan voldoen aan het pakket van maatregelen dat het 

    VCN tijdens het “Rondje langs de Velden” voorschreef.   

  De leden van de SMO hebben zich op de ALV uitgesproken om de samenwer- 

    king te zoeken met de naburige COVS-groepen uit COVS District Oost. Door de 

    opheffing van de COVS-groepen Hoogeveen en Centraal Drenthe is de groep 

    Meppel weer enigszins gegroeid. De SMO heeft het aantal leden wel heel lang 

    stabiel kunnen houden, maar de laatste 2 jaar is het toch terug gelopen. Dit 

    en de vergrijzing baart hen wel zorgen. Door opzeggingen en overlijden neemt 

    het aantal leden af. 
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  Jan Willem Roesink (JWR), secretaris SMO, geeft aan dat de groep Meppel niet 

    veel scheidsrechters heeft, die op een hoog niveau fluiten. 

  De SMO heeft wel ongeveer 40 voetbalverenigingen, die donateur zijn, waarvoor 

    zij aanstellingen bij vriendschappelijke wedstrijden en toernooien regelen. Zij 

    betalen daarvoor € 40,= per seizoen. 

    Daar zijn ook verenigingen bij die scheidsrechters van een hoger niveau nodig 

    hebben. De SMO heeft deze scheidsrechters amper, zodat veelal een beroep 

    wordt gedaan op scheidsrechters van een andere COVS-groep. 

  De SMO heeft een voorstel gedaan voor de vergoedingen voor de Beltona Cup. 

    De organiserende vereniging Sparta Enschede is vandaag akkoord gegaan met 

    een vergoeding van € 30,= per scheidsrechter per wedstrijd of € 90,= voor een 

    arbitraal trio. Volgens JWR komt men hier gemiddeld goed mee weg. 

  De SMO heeft thans circa 55 leden, waarvan er nog 34 actief zijn in de lagere 

    regionen. De SMO vergrijst en heeft wat oudere scheidsrechters. Er is weinig 

    jonge aanwas. En als ze er al zijn, lukt het SMO niet om ze aan zich te binden. 

  De SMO is – na het overlijden van Jan Peter Kremer – nog op zoek naar een 

    vijfde bestuurslid  
 

Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO). 
 

  De voorzitter van de SZO, Eddy de Gier (EdG), zegt dat het aantal leden van de 

    SZO behoorlijk stabiel is. Er komen ook jongere leden bij. De jeugd bindt zich 

    echter op een andere manier dan dat we gewend zijn, zodat je deze leden ook 

    op een andere manier moet benaderen door hen overal van te voren bij te 

    betrekken.  

  De trainingen van de SZO zijn in Emmeloord en Kampen ook heel verschillend. 

    In Kampen is de groep veel ambitieuzer. De leden, die hier trainen, fluiten of 

    assisteren over het algemeen ook op een ander niveau. In Emmeloord is het 

    meer een recreatieve groep en zijn de trainingen daarom ook anders. De trai- 

    ningen in Kampen zijn geënt op de behoeften van de ambitieuze groep, die ook 

    allemaal beter willen worden. 

  De groep Emmeloord is voor de SZO een “zorgenkindje”.  

  De SZO heeft een heel groot rayon. Het uiterste zuidelijke punt is Hierden bij 

    Nunspeet. De SZO grenst daar aan het rayon Amersfoort. In het zuidoosten 

    aan Apeldoorn en Deventer in het noordoosten aan Almelo en Nijverdal. In het 

    Noorden aan Meppel. De SZO had vroeger met 400 leden op 5 plaatsen een 

    trainingsgroep gehad. Dat is nu terug gebracht tot twee. 

  De SZO heeft sinds 2017 weer een Technische Commissie. Voor deze commis- 

    sie was het eerst ook aftasten. Voor dit seizoen heeft men een heel programma 

    opgesteld. Iedere maand wordt er zowel in Emmeloord als in Kampen een spel- 

    regelwedstrijd georganiseerd. Er is een lijst met sprekers en eventuele gast- 

    trainers, zodat we die lijst ook naast de programma’s van de groepen Meppen 

    en Nijverdal kunnen leggen. De leden van SMO, SNO en SZO kunnen elkaars 

    clubavonden ook bezoeken als daaraan behoefte bestaat. 

  René van der Elst (RvdE), penningmeester SZO, deelt mede, dat de SZO thans 

   145 leden heeft. 

  De SZO doet het net als de SNO en genereert ook inkomsten uit vriendschap- 

    pelijke wedstrijden, de Beltona Cup en andere beloftecompetities. 

  De SZO krijgt een vergoeding voor de beloftecompetitie onder 23 van VSCO ’61. 

   Volgens RvdE is dat € 25,= per wedstrijd. Daarnaast ontvangt de SZO een vast 

   bedrag voor het aanstellen van scheidsrechters.  

  De SZO bezoekt in ruil voor een donatie ook voetbalverenigingen voor een 

    update van de spelregels.  

  Een lid van de TC bezoekt ook andere COVS-groepen om hen informatie te ver- 

    strekken over de rapportage. Daardoor worden de banden met andere COVS- 

    groepen verstevigd.  

  De TC organiseert ook clubavonden met de één of andere spreker. Vorig sei- 

    zoen b.v. Jeroen Manschot van de KNVB over mentale weerbaarheid.  
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  De SZO is momenteel bezig met het bouwen van een eigen website, waardoor 

   we nog meer aan ledenbinding willen gaan doen. 

  Het bestuur van de SZO zoekt eveneens nog naar een vijfde bestuurslid. 

  RvdE geeft aan dat de SZO verschillende bedragen kent als contributie. We  

    kennen gewone actieve leden, donateurs, en twee soorten jeugdleden. Voor de 

    de A-junioren betaalt de SZO de afdracht aan COVS Nederland. 
  

Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. (SNO). 
 

  Maurice Paarhuis (MP), voorzitter van de SNO, kent niet iedereen kent, zodat 

    hij zich even wil voorstellen. Hij is dertig jaar en vorig jaar benoemd tot voor- 

    zitter van de Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. (SNO). De SNO heeft een 

    heel jong bestuur. De penningmeester is met 40 jaar de oudste. De andere 

    bestuursleden zijn rond de 30. Een hele nieuwe generatie aan zet. Hij ziet het 

    hoofdzakelijk in de samenwerking met andere COVS-groepen. 

  De SNO heeft ook een groot gebied tot aan Hardenberg en Dedemsvaart. Aan 

    de oostzijde grenst SNO aan het gebied van sv. Almelo en zuidelijker aan sv.  

    Apeldoorn en Deventer. MP zegt zelf te fluiten op de zaterdag. De SNO doet het 

    op hun eigen wijze.  

  De SNO heeft ook al een samenwerking opgestart met de sv. NOT en Hengelo. 

    De sv. groep Almelo is niet vóór een dergelijke samenwerking en zijn veelal op 

    zich zelf gericht. 

  De trainingsgroep van de SZO telt gemiddeld zo’n 20 personen, waarvan ook 

    heel veel jonge “gasten”.  

  De SNO is “gehuisvest” bij de korfbalvereniging NKC ’51 in Nijverdal. Daarin is 

    ook geïnvesteerd, zodat de SNO de komende 20 jaar aan deze accommodatie is 

    verbonden. Hij ziet de SNO het liefst neutraal, dus niet bij een voetbalvereni- 

    ging. 

  De SNO heeft 4 trainers, zodat er om de andere week iemand anders voor de 

    groep staat.  

  De SNO heeft een TC, die ook voetbalverenigingen bezoekt, waardoor er ook 

    inkomsten worden gegenereerd.  

  De SNO verzorgt ook aanstellingen bij vriendschappelijke wedstrijden. Er zijn 

    momenteel 42 verenigingen waarvoor de SNO de scheidsrechters aanstelt. 

  De SNO stuurt aan het eind van het seizoen een factuur naar de voetbalvere- 

   nigingen over de wedstrijden die men heeft afgenomen. Er wordt nooit “cash” 

   afgerekend. 

  Kijk naar de website van de SZO www.sno-nijverdal.nl, waar de aanstellingen 

    zijn vermeld. Alle activiteiten zijn voor dit seizoen al weer ingepland. 

  Het aantal leden ligt momenteel rond de 100. De SNO staat er wel goed voor.  

  MP is van mening dat er in Twente tè veel scheidsrechtersverenigingen zijn. 

  Vroeger was het gebruikelijk dat een scheidsrechter lid werd van de COVS, 

    maar dat is tegenwoordig niet vanzelfsprekend meer. Men kijkt nu eerder naar 

    datgene wat men te bieden heeft. 

  Het is thans een mooi moment om met de COVS-groepen in Noord - Oost over 

    samenwerking te (gaan) praten. 
 

4. Samenwerking  

 JL zegt dat als je geen training aan je leden aanbiedt, deze leden sneller zullen 

overlopen naar een andere groep. Zeker de jonge scheidsrechters, die een ambitie 

hebben om hogerop te komen. Daarom is hij ook van mening, dat COVS-leden te 

allen tijde bij andere COVS-groepen zouden moeten kunnen aansluiten. Daarom 

is samenwerking met andere COVS-groepen ook heel goed. Doordat de KNVB de 

COVS buitenspel heeft gezet bij de organisatie van conditietesten, zien heel veel 

COVS-leden de meerwaarde van de COVS niet meer. Dat is niet alleen in de regio, 

maar ook landelijk een probleem. Als je de leden iets aanbiedt, waar ze baat bij 

hebben, dan bind je ze wel. Dat de COVS niet meer uitgenodigd wordt bij de op-

leidingen van scheidsrechters betekent dat er steeds minder mogelijkheden zijn 

voor de werving van nieuwe leden.  
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De vraag is nu hoe we met elkaar kunnen samenwerken zodat er weer meer elan 

ontstaat. RvdE zegt dat als er leden van SMO met de groep Emmeloord zouden 

meetrainen, er ook in deze groep meer elan zou kunnen ontstaan.  

JG zegt dat de afstand Meppel naar Kampen nog wel te doen is. Hij zegt dat hij in 

35 minuten van Steenwijk naar Kampen rijdt.  

EdG vraagt hoe we elkaar tegemoet kunnen komen. Hij zegt dat we er ruchtbaar-

heid aan moeten geven. De leden van de SMO moeten worden geïnformeerd dat 

zij de mogelijkheid hebben met de SZO of SNO mee te trainen. EdG vraagt of de 

SMO ook spelregelavonden heeft. JG zegt dat zij wel aan spelregels doen. Met 

name bij voetbalverenigingen. Voor hun eigen leden niet meer. Ze doen wel mee 

aan de spelregelwedstrijden van COVS District Noord, maar JWR geeft aan dat 

het wel moeilijk is om daar leden voor te krijgen. JL zegt dat de SZO ook al jaren 

niet meer mee doet. MP zegt dat dit bij de SNO ook niet lukt. Wel binnen de eigen 

gelederen van de SNO, waarvoor ze ook een bokaal beschikbaar hebben gesteld. 

JG zegt dat de COVS deze spelregelwedstrijden ook moet gaan moderniseren. Met 

de huidige moderne apparatuur moet dat toch mogelijk zijn. Als je iemand een 

opdracht geeft, heb je binnen 2 dagen een mooi spelregelprogramma.  

JL zegt dat de COVS het wel digitaal wil, maar dat men ook wenst vast te houden 

aan de landelijke organisatie per district. De Jaarlijkse Algemene Vergadering, 

het NK Spelregels, het NK Veldvoetbal en het NK Zaalvoetbal waren vroeger toch 

de “high”-days van de COVS waar de leden elkaar konden ontmoeten. Maar het 

aantal deelnemende COVS-groepen loopt heel sterk terug.  

MP zegt dat SNO een enquête onder de leden heeft gehouden. De leden zijn hun 

“klanten”. Zij hebben alle activiteiten van de COVS genoemd. De leden konden 

aangeven, waar ze wel en waar niet aan mee wensen te doen. De SNO heeft spel-

regels hoog in het vaandel, maar wel binnen de eigen vereniging. Hij is wars van 

tradities en wil niet trekken aan “een dood paard”. Hij refereert aan het zaalvoet-

baltoernooi van COVS District Oost dat op 5 januari 2019 wordt gehouden. Er is 

weer een aantal leden dat op die datum naar de KNVB in Zeist moet. De KNVB 

houdt daar totaal geen rekening mee. JL zegt dat daar ook een taak voor het VCN 

is weggelegd. De SZO heeft reeds een signaal afgegeven, maar helaas nog zonder 

resultaat. RvdE zegt dat de COVS-groepen elkaar daarin moeten steunen, zodat 

het VCN daadkrachtiger richting KNVB zou kunnen optreden. JL zegt dat er een 

landelijke commissie komt over lidmaatschappen van de COVS. Het VCN wil een 

andere opzet. JL zegt dat iemand die studeert in Groningen, daar bij die COVS-

groep zou moeten kunnen meetrainen. JG heeft bij het “Rondje langs de velden” 

met het VCN ook aangegeven, dat ieder COVS-lid naar alle activiteiten van alle 

COVS-groepen zou moeten kunnen. Die mening wordt door iedereen gedeeld. 

JL deelt een exemplaar uit van de overeenkomst van 2010 tussen de SMO en de 

SZO. JG kent hem niet. JWR kent het bestaan ervan en heeft het ooit gelezen.  

JG zegt dat in deze overeenkomst ook al heel veel concrete zaken staan. 

5. Afspraken  

 MP vraagt waar we elkaar in denken te kunnen versterken. Wat kunnen we voor 

elkaar betekenen. We hebben al heel veel de revue laten passeren en er zijn reeds 

vele genoemd. 
 

  De secretarissen van de drie COVS-groepen wisselen de activiteitenagenda’s 

   met elkaar uit; daarbij kan “overlap” aanwezig zijn; 

  Iedereen is vrij om elkaars activiteiten en trainingen te bezoeken, waarbij het 

   plezierig is om de komst even te melden, zodat daarmee rekening kan worden 

   gehouden; dit wordt ook gepromoot onder de leden van de COVS-groepen; 

  We maken uniforme afspraken bij aanstellingen voor vriendschappelijke wed- 

   strijden en de Beltona Cup, nadat de voorstellen in het bestuur zijn besproken 

   en zijn terug gekoppeld; 

  Iedere COVS-groep afzonderlijk bepaalt de winstmarge voor de clubkas; de 

   SMO bespreekt in het bestuur of zij het winstmodel ook gaan invoeren; 

  De uitbetaling van de Beltona Cup gebeurt 2x per jaar; De COVS-groep bepaalt 

   zelf wanneer zij de vergoedingen aan de leden overmaakt; 

 

 

 
 

Allen 

 

 

 

Allen 
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  Iedere COVS-groep afzonderlijk bepaalt zelf de hoogte van de donatie van de 

   voetbalverenigingen;  

  Als een aangevraagde wedstrijd niet kan worden bemenst, kan een andere 

   COVS-groep worden benaderd om de wedstrijd over te nemen. 

  Vergoedingen bij vriendschappelijke wedstrijden worden cash bij de desbetref- 

   fende voetbalvereniging afgerekend overeenkomstig de KNVB-richtlijn; 

  Het voorstel van de SMO t.a.v. de vergoeding voor de Beltona Cup wordt terug 

   gekoppeld naar de besturen, waarna hierover eensluidende afspraken worden 

   gemaakt;  

  Namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de bestuursleden, 

   die verantwoordelijk zijn voor de aanstellingen bij de wedstrijden worden met 

   elkaar uitgewisseld; 

  Besturen onderzoeken of er gezamenlijk technische dagen kunnen worden 

   georganiseerd; 

  De communicatie van en met elkaar loopt via het secretariaat van de drie 

   COVS-groepen; het moet een automatisme worden om elkaar uit te nodigen en 

   bij de activiteiten te betrekken; adressen van de secretarissen van de drie 

   COVS-groepen worden standaard in de mailinglist opgenomen; 

  Activiteitenoverzichten en agenda’s kunnen thans reeds worden uitgewisseld;  

  In week 43 of 44 vindt er vanuit de drie besturen een terugkoppeling plaats 

    naar elkaar;  

  Aan de hand van de komende activiteiten wordt de volgende sessie van dit 

   Bestuurlijk overleg gepland; 

  Het bestuur van de SMO biedt aan om de uitnodiging te verzorgen voor de 

   volgende bijeenkomst. 

  Jan Lahuis, secretaris van de SZO maakt een verslag van deze bijeenkomst; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen 

 

 

 

Allen 

 

Besturen 

 

 

SMO 

 

Jan Lahuis 

6. Sluiting  

 
 

EdG vraagt hoe men dit overleg heeft gevonden. Iedereen is tevreden over dit 

eerste overleg, dat aanknopingspunten biedt voor verdere samenwerking. 
 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun positieve bijdrage en sluit deze over-

legbijeenkomst af. 
 

 

 

 
 

 

Almere, 19 oktober 2018 
 

Jan Lahuis, 
 

Secretaris Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
 

 

 

 


