Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.O.
Documentnummer: SZO/JL/2019 – 014.
Samenstelling bestuur S.Z.O. per 25 maart 2019
Voorzitter

10-11-1970

E.J.H. de Gier, Scoutingpad 7,
telefoon: 0321 – 33 19 52
e-mail: e.gier7@upcmail.nl

8256 HC Biddinghuizen,
mobiel: 06 – 53 42 77 43
NL98 INGB 0002 9047 64

Secretaris

02-09-1952

J. Lahuis, Isadora Duncanweg 33, 1326 SL Almere,
telefoon: 036 – 8 44 38 23;
mobiel: 06 – 51 83 59 41
e-mail: janlahuis52@gmail.com NL 93 RABO 0349 6030 65
of zwolle@covs.nl

Penningmeester

14-06-1967

L.C.M. van der Elst, Waterfront 63 A, 8253 ZA Dronten,
mobiel: 06 – 11 10 95 71
e-mail: renedronten@hotmail.com NL07 INGB 0003 1720 85

Commissaris 1
Portefeuillehouder

10-06-1977

A.H. van Bruggen, Rivierduinen 24,
telefoon: 038 – 3 32 01 76
e-mail: ahvanbruggen@home.nl

Commissaris 2
Portefeuillehouder

31-01-1961

W. Jongman, Westergolaan 13,
telefoon: 0527 – 24 21 85
e-mail: wenwjongman@home.nl

8266 JD Kampen
mobiel: 06 – 53 60 10 55
NL 05 RABO 0159 1541 70

8302 LE Emmeloord
mobiel: 06 – 28 18 73 81
NL64 RABO 0348 1958 26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TAAKVERDELING BESTUUR SZO
Voorzitter:

E.J.H. (Eddy) de Gier

Lid COVS sinds 1 januari 2009
Benoemd op de ALV van 30 maart 2015 tot Commissaris II (portefeuillehouder)
Op ALV van 27 maart 2017 benoemd in de functie van voorzitter
-

geeft algehele leiding aan de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO);

-

geeft leiding aan bestuursvergaderingen, algemene- en buitengewone ledenvergaderingen;

-

is woordvoerder namens het bestuur (o.a. naar de pers);

-

tekent bestuurs- en jaarverslagen;

-

heeft zitting in en is voorzitter van het dagelijks bestuur (DB);

-

draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen en voor het uitvoeren van alle besluiten, genomen door het
bestuur en de algemene vergadering, van zowel COVS Nederland als van de eigen Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.;

-

draagt in samenwerking met de secretaris en penningmeester zorg voor de naleving van de privacywetgeving op grond
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

-

is gerechtigd vergaderingen van de door het bestuur of algemene ledenvergadering ingestelde commissies bij te wonen
en heeft daarin een adviserende stem;

-

bij stemming in het bestuur, is zijn stem doorslaggevend;

-

geeft leiding aan cursusavonden;

-

ontvangt gasten (op clubavonden, algemene ledenvergaderingen e.d.);

-

bezoekt recepties e.d. (in overleg en afstemming met de andere bestuursleden);

-

vervangt – indien noodzakelijk – de secretaris (eventueel bij ziekte e.d.), penningmeester of andere bestuursleden;

-

zorgt voor (eventuele) kopij in COVS-blad "de Scheidsrechter" en verzorgt het voorwoord en eventuele andere
artikelen ten behoeve van het clubblad "Scheidsrechterskontakt" van de SZO;

-

beheert de portefeuille werving en behoud;

-

is de 2e penningmeester van de vereniging en vervangt de penningmeester eventueel bij ziekte;

-

organiseert namens het bestuur – eventueel met andere commissieleden – de Kerstbingo.

NOOT:
Bij bestuursbesluit van 9 september 2008 zijn alle bestuursleden gerechtigd om voor telefoonkosten, kleine
kantoorbenodigdheden en reiskosten de werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van het functioneren als bestuurslid van de
Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. te declareren bij de penningmeester van de S.Z.O.
Voor reiskosten ten behoeve van de S.Z.O., kan € 0,20 per km worden gedeclareerd.
Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het daartoe ontwikkeld declaratieformulier, verkrijgbaar bij de secretaris.
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Secretaris:

J. (Jan) Lahuis

Lid COVS sinds 1 oktober 1971
Van 01 augustus 2008 tot 16 maart 2009 secretaris ad interim
Op ALV van 16 maart 2009 benoemd in de functie van secretaris
-

draagt zorg voor het archief van de vereniging;

-

behandelt alle inkomende en uitgaande correspondentie (met uitzondering van contributie- en donatie-aangelegenheden);

-

stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergaderingen;

-

notuleert de bestuursvergaderingen en maakt hiervan een verslag/notulen/besluitenlijst;

-

stelt in overleg met de voorzitter en penningmeester de agenda op voor de algemene ledenvergadering;

-

verzorgt de uitnodigingen ten behoeve van de algemene ledenvergadering;

-

notuleert de algemene ledenvergadering en zorgt voor publicatie;

-

maakt een jaarverslag en zorgt voor publicatie;

-

zorgt voor archivering van de notulen van de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen;

-

heeft zitting in het dagelijks bestuur (DB);

-

zorgt – indien noodzakelijk - voor kopij in COVS-blad "de Scheidsrechter"

-

heeft de regie en zorg voor het clubblad “Scheidsrechterskontakt” van de SZO;

-

zorgt voor distributie van het clubblad “Scheidsrechterskontakt” onder de leden en externe organisaties;

-

verzorgt de publicaties van de vereniging op de website van de SZO;

-

draagt samen met de penningmeester van de SZO zorg voor het beheer van de website van de SZO;

-

draagt zorg voor het beheer van de website van de COVS (onderdeel groep Zwolle);

-

draagt in samenwerking met de voorzitter en penningmeester zorg voor de naleving van de privacywetgeving op grond
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

-

ontvangt gasten (op clubavonden e.d.);

-

bezoekt recepties e.d. (in overleg met de andere bestuursleden);

-

bespreekt – in overleg met de andere bestuursleden – de accommodaties voor de activiteiten van de vereniging;

-

organiseert namens het bestuur – samen met het eventuele andere commissielid (leden) – de Kaartcompetitie;

-

vervangt in voorkomende gevallen de voorzitter, penningmeester of andere bestuursleden;

NOOT:
Bij bestuursbesluit van 9 september 2008 zijn alle bestuursleden gerechtigd om voor telefoonkosten, kleine
kantoorbenodigdheden en reiskosten de werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van het functioneren als bestuurslid van de
Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. te declareren bij de penningmeester van de S.Z.O.
Voor reiskosten ten behoeve van de S.Z.O., kan € 0,20 per km worden gedeclareerd.
Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het daartoe ontwikkeld declaratieformulier, verkrijgbaar bij de secretaris.
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Penningmeester: L.C.M. (René) van der Elst
Lid COVS sinds 1 juli 2016
Op ALV van 26 maart 2018 benoemd in de functie van penningmeester
-

voert de gehele financiële administratie van de vereniging;

-

zorgt voor het financieel archief;

-

voert de correspondentie betreffende contributie- en donatiezaken;

-

maakt éénmaal per jaar een financieel verslag, stelt de begroting op en legt hierover verantwoording af aan de algemene
ledenvergadering;

-

geeft de kascommissie en ieder bestuurslid de gelegenheid jaarlijks de boeken van de vereniging in te zien;

-

verzorgt de ledenadministratie van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. ten behoeve van de ledenadministratie van
COVS Nederland;

-

heeft zitting in het dagelijks bestuur (DB);

-

vervangt in voorkomende gevallen de voorzitter, secretaris of andere bestuursleden;

-

draagt samen met de secretaris van de SZO zorg voor het beheer van de website van de SZO;

-

draagt samen met de webmaster van de website van de SZO zorg voor het onderhoud aan de website van de SZO;

-

draagt in samenwerking met de voorzitter en secretaris zorg voor de naleving van de privacywetgeving op grond van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

-

ontvangt gasten (op clubavonden e.d.);

-

bezoekt recepties e.d. (in overleg met de andere bestuursleden);

-

zorgt – in overleg met de voorzitter – voor de uitgifte van consumptiebonnen bij de activiteiten en evenementen van
de vereniging;

-

zorgt – in samenwerking en overleg met de voorzitter – voor de attenties tijdens de clubavonden.

NOOT:
Bij bestuursbesluit van 9 september 2008 zijn alle bestuursleden gerechtigd om voor telefoonkosten, kleine
kantoorbenodigdheden en reiskosten de werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van het functioneren als bestuurslid van de
Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. te declareren bij de penningmeester van de S.Z.O.
Voor reiskosten ten behoeve van de S.Z.O., kan € 0,20 per km worden gedeclareerd.
Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het daartoe ontwikkeld declaratieformulier, verkrijgbaar bij de secretaris.
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Commissaris 1:

A.H. (Hans) van Bruggen

Lid COVS sinds 1 september 2000
Op de ALV van 21 maart 2016 benoemd in de functie van Commissaris I
-

vertegenwoordigt het bestuur in de technische commissie en voetbalcommissie;

-

heeft de regie en coördinatie van het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi;

-

verzorgt eventueel de aanstelling(en) van scheidsrechter(s) in de stille perioden en de aanstellingen voor de Beltona-Cup
en/of andere beloften competitie, inclusief de bijbehorende correspondentie;

-

verzorgt de coördinatie van de trainingsgroepen;

-

bezoekt recepties e.d. (in overleg met de andere bestuursleden);

-

verleent medewerking bij andere activiteiten, zoals cursusavonden, spelregelwedstrijden, technische weekenden e.d.;

-

verzorgt – in overleg met bestuur – de (jaarlijkse) attentie(s) voor de vrijwilligers van de vereniging;

-

vervangt in voorkomende gevallen één van de andere bestuursleden of de eventuele leden van (technische) commissies.

Per bestuursvergadering (vergaderlocatie) kunnen de werkelijke kosten worden gedeclareerd met een maximum van € 15,=.
NOOT:
Bij bestuursbesluit van 9 september 2008 zijn alle bestuursleden gerechtigd om voor telefoonkosten, kleine kantoorbenodigdheden en reiskosten de werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van het functioneren als bestuurslid van de
Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. te declareren bij de penningmeester van de S.Z.O.
Voor reiskosten ten behoeve van de S.Z.O., kan € 0,20 per km worden gedeclareerd.
Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het daartoe ontwikkeld declaratieformulier, verkrijgbaar bij de secretaris

Commissaris 2:

W. (Wout) Jongman

Lid COVS sinds 16 mei 1978
Op de ALV van 28 maart 1988 benoemd in de functie van Commissaris I en afgetreden op de ALV van 25 maart 1991
Op de ALV van 25 maart 2019 benoemd in de functie van Commissaris II
-

coördineert en administreert zaken met betrekking tot molestaties van scheidsrechters;

-

zorgt voor de ondersteuning en begeleiding van scheidsrechters bij molestaties;

-

correspondeert over molestaties met KNVB, COVS Nederland en (eventuele) fair-play commissie of andere instanties;

-

bezoekt recepties e.d. (in overleg met de andere bestuursleden);

-

verleent medewerking bij andere activiteiten, zoals cursusavonden, spelregelwedstrijden, technische weekenden e.d.;

-

vervangt in voorkomende gevallen één van de andere bestuursleden of eventuele leden van commissies.

NOOT:
Bij bestuursbesluit van 9 september 2008 zijn alle bestuursleden gerechtigd om voor telefoonkosten, kleine kantoorbenodigdheden en reiskosten de werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van het functioneren als bestuurslid van de
Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. te declareren bij de penningmeester van de S.Z.O.
Voor reiskosten ten behoeve van de S.Z.O., kan € 0,20 per km worden gedeclareerd.
Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het daartoe ontwikkeld declaratieformulier, verkrijgbaar bij de secretaris
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