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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  
  Opgericht 14 januari 1924 

   

  
“Zwolle en Omstreken” 

  
Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

 

CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SZO d.d. 25 maart 2019 
 

Aanwezig: E.J.H. de Gier, voorzitter SZO (EdG); 
   J. Lahuis, secretaris SZO (JL); 

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

   A.H. van Bruggen, bestuurslid SZO (commissaris I) (HvB); 

   W. Jongman, kandidaat bestuurslid SZO (commissaris II) (WJ); 
 

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

   Genodigden (3) Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. en Scheidsrechtersvereni-  

   ging Nijverdal e.o. (zusterverenigingen COVS District Oost); 
 

   Genodigden (1) KNVB District Noord-Oost (tevens lid SZO); 
 

   partner Marinus Blankvoort, + 2 leden KHC, bediening in de kantine van KHC 
 

1 Opening Actie: 

 
 

De voorzitter, Eddy de Gier, opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom 

op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de SZO. De voorzitter verzoekt de 
aanwezigen om de mobiele telefoons op stil te zetten of uit te doen! Een bijzonder 

woord van welkom richt hij tot: 

- de Ereleden Wout Jongman, Klaas Muis en Henk Schrik; 

- de Leden van Verdienste Gerrit Kuiper, Bert de Roo en Teun van Unen; 

- namens de KNVB District Noord-Oost de heren Stan Burm, Jan van Dijk, Siem de 

  Jager en Jan Kamphuis; 
- de voorzitter a.i. Peter Stolk en vice-voorzitter Gé Duchatteau van onze zusterver- 

   eniging Deventer; 

- de voorzitter van onze zustervereniging Nijverdal, de heer Maurice Paarhuis; 
 

De voorzitter zegt dat, voordat hij verder wil gaan met de agenda, een moment stil wil 
staan bij het overlijden van enkele van onze dierbaren en ook enkele vooraanstaande 

COVS-leden, zoals Gerben Koeslag, voormalig hoofdbestuurslid (portefeuillehouder)  

namens COVS District Oost.  
 

De voorzitter verzoekt de aanwezigen – voor zover mogelijk – te gaan staan om één 

minuut stilte in acht te nemen. 
 

De voorzitter verklaart de Algemene Vergadering van de Scheidsrechtersvereniging 

Zwolle e.o. vervolgens voor geopend en gaat over naar agendapunt 2.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018  

 
 

De voorzitter (EdG) stelt de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar 

op 26 maart 2018 aan de orde en loopt deze paginagewijs door. 
 

Hij vraagt de leden of zij hierop nog aan- of opmerkingen hebben.  
 

Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat de notulen onder dankzegging aan de 

secretaris Jan Lahuis worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

 

 
 

 
 

 

3 Ingekomen stukken en mededelingen  

 
 

Ingekomen stukken 
De secretaris deelt mede dat hij weer de gebruikelijke telefonische, schriftelijke en 

mondelinge berichten van verhindering heeft ontvangen via e-mail en WhatsApp van 

de volgende personen: Vincent Smook (Lelystad), Jan Driessen (Zwolle), Bert Slot (De 

Krim), COVS NOT (Oldenzaal), COVS Zutphen (Voorst), Wim Berse (Zwolle), Martin 

van de Brug (Nunspeet), COVS Almelo (Almelo), Jan van Tongeren (Heino), Louis van 

Meenen (Slagharen), Ab Slijkhuis (Doornspijk), Harm Zanting (’t Harde), Jan Wissink 
(Zwolle), Wim Weuring (Zwolle), Johan Goedhart (Nunspeet), Remco Jongman (Emme-

loord), Jan Willem Westendorp (IJsselmuiden), Jan Jongman (Emmeloord), Jonas van 

Bergen (Dronten), Herman van Diepen (Wezep), Maickel Dijkstra (Lelystad), Robin van 

Gelder (Zwolle), Vincent Haarnack (Lelystad), Jarno Schoonhoven (Elburg), Jacob 
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Snijders (Kampen), Fred Mulder (Kampen), Herman Snijder (Zwolle), Jan Broekhuis 

(Lelystad), Peter Kost (Elburg), Age Albada (Emmeloord), Hans van der Veen (Dalfsen) 
en Kevin de Vries (Dronten).  
 

29 leden SZO-leden hebben de moeite genomen om zich af te melden en drie Ooste-

lijke COVS-groepen. 
 

Er zijn nog geen ingekomen stukken ontvangen van het Verenigingsbestuur COVS 

Nederland (VCN) t.b.v. de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 18 mei a.s., die zal 

worden gehouden in het clubhuis van de Scheidsrechtersvereniging Gorinchem. Er 

zijn wel stukken ontvangen t.b.v. het overleg van het VCN “Rondje langs de velden” 

met de COVS-groepen van COVS District Oost. Dit overleg heeft plaats gevonden op 
18 maart jl. te Doetinchem, dat door de voorzitter en secretaris is bezocht. 

Er zijn verder geen stukken, die op deze Algemene Ledenvergadering van de SZO op 

25 maart 2019 zouden moeten worden behandeld.  
 

Mededelingen 

De secretaris wil de leden van de SZO wijzen op de nieuwe website van de SZO, die 

vorig jaar op 6 november 2018 in gebruik is genomen. Er wordt geen gebruik meer 

gemaakt van de website van de COVS. Hier staat alleen nog een link naar de huidige 

website van de SZO, www.szozwolle.nl. 

Op de website van de SZO staan diverse tabbladen met een schat aan informatie van 
en over de SZO. In het bestuur is besloten om de notulen van bestuursvergaderingen 

niet meer te publiceren op de website. De notulen zijn uiteraard wel openbaar en 

kunnen bij het secretariaat worden ingezien. De notulen van de Algemene Ledenver-

gadering worden wel gepubliceerd op de website. Ga naar het tabblad “Informatie – 

Verslagen – Algemene Ledenvergadering”. Hier staan de notulen van de ledenvergade-
ringen van 17 maart 2008. 

De secretaris verzoekt de leden om in het kader van “Lief en Leed” eventuele gevallen 

van ziekte en ernstige blessures door te geven aan één van de bestuursleden zodat we  

daaraan zo mogelijk aandacht kunnen besteden. 
 

De SZO heeft momenteel 136 leden en is daarmee volgens het Jaarverslag van COVS 

Nederland nà de COVS-groep Groningen (202) en Den Haag (155) de twee na grootste 

COVS-groep van COVS Nederland. De SZO kent thans 7 ere-leden, waaronder de ere-

voorzitter, 5 leden van verdienste, 99 gewone leden, 12 donateurs, 1 juniorlid A (14 

t/m 18 jaar) en 12 juniorleden B (19 t/m 22 jaar).  
 

De voorzitter zegt dat de koffie/thee alsmede 2 consumptiemunten voor rekening zijn 
van de penningmeester van de SZO. Er zijn verder geen mededelingen. 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

4 Jaarverslag 2018 van de secretaris  

 
 

De voorzitter stelt het Jaarverslag 2018 van de secretaris aan de orde. Hij neemt ook 

het Jaarverslag 2018 paginagewijs door. Het is ook weer een uitvoerig document van 

de secretaris geworden. Hij vraagt de leden of er nog op- of aanmerkingen op dit jaar-

verslag zijn. Een fraai document voor het nageslacht van de SZO. Er zijn verder geen 

op- en aanmerkingen, zodat het Jaarverslag 2017 onder dankzegging aan de secreta-
ris Jan Lahuis onder applaus ongewijzigd wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

11 Bestuursverkiezing  

 
 

De voorzitter geeft aan, dat bij dit agendapunt (hopelijk) een nieuw bestuurslid wordt 

gekozen, maar de kandidaat bestuurslid moet in verband met zijn werk eerder weg 

om vanavond nog naar Maastricht te reizen. Daarom behandelen we dit agendapunt 

eerst. 
 

Volgens het rooster van aftreden, overeenkomstig artikel 13, lid 3, van het Huishou-

delijk Reglement, is de penningmeester, de heer L.C.M. (René) van der Elst, periodiek 

aftredend. De heer Van der Elst heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 6 

februari jl. laten weten, dat hij zich voor een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar 
stelt. Tevens is de portefeuillehouder (Commissaris I), de heer A.H. (Hans) van Brug-

gen, periodiek aftredend. Ook de heer Van Bruggen heeft in voornoemde bestuurs-

vergadering te kennen gegeven, dat hij zich eveneens voor een volgende periode van 3 

jaar herkiesbaar stelt. Voorts was er sinds de ALV van 26 maart 2018 een vacature 

voor de functie van portefeuillehouder (Commissaris II). Het bestuur is zeer verheugd, 

dat zij voor deze functie een kandidaat bestuurslid heeft gevonden. De heer W. (Wout) 
Jongman uit Emmeloord heeft het bestuur desgevraagd laten weten dat hij de functie 

aanvaardt. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om de heer Jongman voor 
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een periode van 2 jaar te benoemen, aangezien hij in het rooster van aftreden in de 

plaats treedt van zijn voorganger René van der Elst die vorig jaar op de ALV aftredend 
was. De voorzitter vraagt of de Algemene Vergadering met deze benoeming akkoord is. 

Er volgt applaus, zodat de heer Wout Jongman officieel in het bestuur is benoemd. 

De voorzitter feliciteert Wout Jongman met zijn benoeming en overhandigt hem thans 

de nieuwe colbert van het bestuur van de SZO. 

Er waren voor de bestuursleden René van der Elst en Hans van Bruggen geen tegen-
kandidaten gesteld, zodat zij bij acclamatie zijn herbenoemd. De voorzitter vraagt ook 

voor hen een applaus. 

De voorzitter richt zich andermaal tot Wout Jongman. De heer Jongman is lid van de 

COVS (SZO) sinds 16 mei 1978. Hij werd op de ALV van 28 maart 1988 benoemd in 

het bestuur van de SZO. Op 1 juni 1993 trad de heer Jongman tussentijds af. Hij 

werd op 25 maart 1996 benoemd in de Redactiecommissie van het Clubblad van de 
SZO. Op de ALV van 7 april 2003 werd aan de heer Jongman de 25-jarige lidmaat-

schapsspeld uitgereikt. Op de ALV van 25 maart 2013 werd voor zijn vele verdiensten 

voor de SZO aan Wout Jongman de Zilveren Scheidsrechter van de COVS uitgereikt. 

Bij zijn aftreden als redactielid op de ALV van 30 maart 2015 werd Wout Jongman 

benoemd tot Erelid van de SZO. De heer W. Jongman was vorig jaar reeds 40 jaar lid 
van de COVS. Vandaar dat hem thans de 40-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS 

door de voorzitter wordt opgespeld. Hij overhandigd aan hem ook het bijbehorend 

boeket bloemen. 
 

Daarnaast is de heer J.A. (Arjen) van ’t Slot van de Technische Commissie aftredend. 
De heer Van ’t Slot heeft de portefeuillehouder van het bestuur, de heer Van Bruggen, 

laten weten, dat hij zich herkiesbaar stelt. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering 

voor om de heer Van ’t Slot op grond van het Huishoudelijk Reglement voor een vol-

gende periode van 3 jaar te herbenoemen. 
 

5 Jaarverslag 2018 van de penningmeester  

 
 

De voorzitter zegt dat er vanaf 19.15 uur bij de ingang van de zaal een document ter 

inzage heeft gelegen. De voorzitter zegt dat de penningmeester René van der Elst een 

toelichting zal geven op de jaarstukken, zodra de secretaris het document op het 

scherm heeft geplaatst. Hij geeft het woord aan de penningmeester, die vervolgens 
een toelichting geeft. We hebben een inkomsten- en uitgavenkant. De inkomsten be-

staan hoofdzakelijk uit de contributie van de leden, donaties, advertentiegelden en de 

door de SZO-leden ter beschikking gestelde delen van de wedstrijdvergoedingen. Aan 

de uitgavenkant springen er wel een paar dingen uit. Het bestuur heeft een aparte 

clubavond georganiseerd voor de “oudere garde” van de SZO en er is nieuwe kleding 

voor het bestuur aangeschaft, waarbij een klein gedeelte door het bestuur zelf wordt 
bekostigd. Voor het overige zijn het de gebruikelijk uitgaven, zoals deze ieder jaar op 

de jaarrekening in de diverse posten terug komen. Ondanks die extra uitgaven was er 

een positief saldo van € 981,80. De penningmeester geeft aan dat er na 2018 ook een 

reservering is gedaan voor het 100-jarig bestaan in 2024. Hij vraagt of er nog vragen 

zijn. Deze zijn er niet, zodat de jaarrekening 2018 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn toelichting. Er volgt applaus. 
 

 

6 Verslag kascommissie  

 
 

De kascommissie bestond uit de heren Jan Bosscher en Jan Willem Westendorp. De 

voorzitter vraagt wie hij het woord mag geven? Hij geeft het woord aan Jan Bosscher. 

Hij zegt dat hij samen met Jan Willem Westendorp de kascontrole heeft gedaan in 

Dronten. Zij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd. Het zag er allemaal goed 
en verzorgd uit. De kascommissie stelt de Algemene Vergadering voor om de penning-

meester en het bestuur decharge te verlenen. De ALV neemt dit voorstel aan en volgt 

er applaus. De voorzitter bedankt Jan Bosscher voor het uitgebracht verslag.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

7 Verkiezing kascommissie  

 
 

De heer Jan Bosscher treedt volgens het Huishoudelijk Reglement reglementair af.  

De voorzitter dankt Jan Bosscher voor zijn deelname aan de commissie. Het bestuur 

stelt voor om Jan Willem Westendorp voor een jaar te herbenoemen en reservelid, de 
heer Siem de Jager in de kascommissie te benoemen. De voorzitter zegt dat er thans 

een nieuw reserve lid moet worden benoemd. Hij vraagt wie zich beschikbaar stelt 

voor de kascommissie. Henk Maat steekt zijn vinger op ten teken, dat hij zich als het 

reservelid beschikbaar stelt. De voorzitter vraagt de vergadering of zij zich hierin kun-

nen vinden. Er volgt applaus, zodat dit punt ook kan worden afgesloten. 
 

 



Concept-notulen Algemene Ledenvergadering SZO d.d. 25 maart 2019      Pagina 4 van 7 

8 Vaststelling contributie 2018  

 
 

De voorzitter zegt dat de contributie overeenkomstig het besluit van de Algemene Ver-

gadering van 27 maart 2017, in 2018 met € 5,= zou worden verhoogd in verband met 

het naderend 100-jarig jubileum, waarna de contributie tot 2024 niet meer zou wor-
den verhoogd tenzij er zich (grote) financiële problemen zouden voordoen. De contri-

butie wordt in 2019 dus niet verhoogd en blijft voor de gewone leden € 50,= per jaar. 

Voor de donateurs blijft de contributie € 37,50. Degene die via automatische incasso 

betaalt, wordt per half jaar de helft van het voornoemde bedrag in rekening gebracht. 

De contributie voor de A-aspiranten (tot 19 jaar) wordt gehandhaafd op € 1,= waar-
van de afdracht aan COVS Nederland voor rekening van de SZO wordt genomen. De  

De contributie voor B-aspiranten (19 – 22 jaar) wordt gehandhaafd op € 20,=. Via een 

automatische incasso kan ook in dat geval twee keer de helft van de contributie wor-

den afgedragen. 
 

 

9 Vaststelling begroting 2018  

 
 

De voorzitter zegt dat ook van de begroting 2019 vanaf 19.15 uur bij de ingang van de 
zaal een document ter inzage heeft gelegen. Hij vraagt aan de penningmeester om ook 

hier eveneens aan de hand van het scherm een toelichting te geven. De penningmees-

ter zegt dat er niet veel over valt te zeggen, zodat zij het kort zal houden. De begroting 

is min of meer een afspiegeling van de werkelijke kosten van het voorafgaande jaar. 

Er wordt ook weer een bedrag gereserveerd voor het 100-jarig jubileum. RvdE geeft 

aan dat er wel kosten zijn begroot, maar dat wil niet zeggen dat b.v. de Technische 
Commissie een budget heeft van € 300,=. Soms moet er een locatie worden gehuurd, 

waarvan de kosten uit zo’n “potje” kunnen worden betaald. Dat geldt ook voor het 

klaverjassen. Er is € 200,= begroot als vaste kosten voor de organisatie, maar op de 

begroting staat € 250,=. Daarin zitten ook andere kosten zoals bekers, certificaten of 

cadeaubonnen etc. De penningmeester vraagt of er nog vragen zijn. 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen, zodat de begroting voor 2019 wordt goed 

gekeurd en vastgesteld. De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn toelichting. 
 

 

10 Bestuursbeleid  

 
 

De voorzitter dankt alle SZO-leden, die zich in het afgelopen jaar op enigerlei wijze 

vrijwillig hebben ingezet voor de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO). Zonder 

hen kan het bestuur niet. Vele handen maken licht werk en vrijwilligerswerk is niet 

altijd vrijblijvend. 
Hij denkt daarbij in eerste instantie aan zijn medebestuursleden die weer vele uren 

hebben vrijgemaakt voor de SZO.  

De voorzitter wil namens het bestuur de complimenten geven aan de Technische 

Commissie in de persoon van Age Albada, Ivor Knol, Arjen van ’t Slot en William 

Smit. Iedere maand worden spelregels gepresenteerd en aan het eind van het vorig 
seizoen werd aan de winnaar Henk Damhuis de eerste wisselbeker uitgereikt. Daar 

moet nog een naam voor worden bedacht, maar hij hoopt, dat ze met een voorstel 

zullen komen. Stapje voor stapje zien we dat daarin progressie wordt gemaakt en dat 

moet ook, want spelregels zijn belangrijk en de SZO wil op den duur ook weer mee 

doen aan de spelregelwedstrijden. Die krijgen ook een heel andere vorm met digitale 

verwerking e.d. De tijd met een jury met bordjes e.d. zoals vroeger is echt voorbij. 
William Smit en Ivor Knol zijn bij de zusterverenigingen Apeldoorn en Nijverdal ge-

weest om een presentatie te verzorgen over de huidige rapportage. 

De TC heeft gasttrainingen laten verzorgen door Betty Dekker – Brummelman en 

Gerard Zonneveld. We hebben nog een gasttraining te goed in Emmeloord op dinsdag 

16 april a.s. We hebben een technische avond gehad, verzorgt door Alex Bos en Wilco 
Jansen en we hebben de eredivisiewedstrijd Heerenveen – Willem II bezocht. Van al 

deze activiteiten is een verslag te lezen op onze website. 

De SZO heeft op dit moment twee trainingsgroepen in Emmeloord en Kampen. Bij de 

groep Emmeloord worden de trainingen verzorgd door Tiemen de Boer en Jan Jong-

man. In Kampen worden onze leden beurtelings getraind door Siem de Jager, Wim 

Weuring en Eddy de Gier. De opkomsten zijn in Kampen prima. In Emmeloord kan 
het nog wel eens verschillen. Soms is het aantal in Kampen beperkt, maar dat heeft 

veelal te maken met de doordeweekse aanstellingen bij de Onder 23 van VSCO ’61 en 

de Beltona Cup, alsmede andere oefenwedstrijden. EdG zegt dat de clubs de SZO ook 

steeds beter weten te vinden. Dat is ook goed voor onze clubkas. Een klein deel van 

de vergoedingen wordt afgedragen aan de SZO.  
De voorzitter zegt dat hij presentjes heeft voor de families Mulder en Van der Veen, 

maar zij hebben zich voor vanavond ziek afgemeld. Zij hebben de afgelopen 30 jaar de 
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Kerstbingo van de SZO verzorgd. Het bestuur heeft met de desbetreffende personen 

de Kerstbingo van het afgelopen jaar geëvalueerd. Daarbij hebben zij aangegeven er 
na 30 jaar mee te willen stoppen en het aan het verjongde bestuur willen overgeven. 

Alleen de familie Jongman zal nog met de organisatie doorgaan. Zij zullen daarbij ook 

worden geassisteerd door het bestuur. We gaan het in december 2019 weer zien en 

hij hoopt dat de opkomst dan evenals in 2018 weer groot is. Het bestuur zal er voor 

zorgen, dat de presentjes en de boeketten bloemen bij de families Mulder en Van der 
Veen bezorgd worden. 

De wekelijkse trainingen, Kerstbingo, de Thema-avonden, het Jan Willem van Essen 

zaalvoetbaltoernooi en onze Algemene Ledenvergadering kunnen wij dankzij de mede-

werking van v.v. KHC in hun clubgebouw en op hun velden houden. Het bestuur van 

de SZO is erg ingenomen met deze samenwerking. Een speciale dank van de voorzit-

ter gaat uit naar Tjibbe van Dijk, voorzitter van KHC, de heer Johan de Leeuw en de 
familie Pietersma, die elk moment weer voor ons klaar staan. 

Wij zijn op 12 januari 2019 met een aantal SZO-leden op het Scheidsrechtercongres 

in Oldenzaal geweest waar niet alleen René van der Elst deel uit maakte van het orga-

nisatiecomité, maar waar de SZO ons lid David van de Graaf had genomineerd voor  

de Gouden Scheidsrechterfluit 2019 van de COVS. Deze verkiezing werd nipt door Ab 
van Buuren gewonnen. David werd als tweede de runner-up. David heeft gevraagd 

om aan het eind van de vergadering het woord te mogen voeren en komt er ongetwij-

feld op terug. 

De voorzitter zegt dat er bij hem nog een presentje ligt. We hebben een website en het  

heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad om zo’n website te maken. Zo’n website 

moet aan heel veel dingen voldoen. Maickel Dijkstra bleek er heel handig in te zijn en 
met behulp van de secretaris (aanleveren documenten) en de penningmeester (kennis 

op het gebied van ICT) is er uiteindelijk een hele mooie website tot stand gekomen. 

Ook Maickel Dijkstra heeft zich voor vanavond afgemeld, aangezien hij de afgelopen 

week voor de tweede keer vader is geworden. We zullen er ook voor zorgen, dat het  

presentje en de bloemen bij de familie Dijkstra terecht komen. 

De voorzitter zegt dat er bij dit agendapunt aandacht zal worden besteed aan SZO-lid 
Marinus Blankvoort. De secretaris heeft namens het bestuur een voordracht voor de 

Algemene Ledenvergadering gemaakt. De voorzitter leest de voordracht voor. De heer 

M.H. (Marinus) Blankvoort werd op 23 november 1982 lid van de Scheidsrechters-

vereniging Zwolle e.o. (SZO). Hij werd op de ALV van 2017 gehuldigd met de 25-jarig 

lidmaatschapsspeld. Deze werd abusievelijk 10 jaar tè laat aangevraagd. De heer 
Blankvoort heeft zich gedurende 20 jaar ingezet voor de Scheidsrechtersvereniging 

Zwolle e.o. Op de Algemene Ledenvergadering van 6 april 1999 volgde de heer Blank-

voort de huidige ere-voorzitter Jan Wissink op als organisator van de Kaartcompetitie   

van de SZO. Vrijwilligerswerk is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De kaart-

competitie bestaat uit 8 kaartavonden, verdeeld over 8 maanden, september tot en 

met april van een lopend seizoen. De heer Blankvoort doet dit thans voor het twintig-
ste jaar. Hij moet er iedere keer wel staan. Het bestuur en de leden van de SZO zijn 

de heer Blankvoort hiervoor zeer erkentelijk. Overeenkomstig het bestuursbesluit van 

6 februari 2019 en het daaromtrent bepaalde in artikel 4, lid 5 van de Statuten van 

de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. stelt het bestuur van de SZO de Algemene 

Vergadering van de SZO voor om de heer M.H. (Marinus) Blankvoort te benoemen als 
Lid van Verdienste van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. De voorzitter vraagt 

of er leden zijn die bezwaar hebben tegen deze benoeming. Er volgt een daverend 

applaus. De voorzitter vraagt zijn vrouw Dinie om haar man de bijbehorende versier-

selen op te spelden. De voorzitter overhandigt haar het bijbehorende boeket bloemen. 
 

De voorzitter vraagt, wie er nog iets te vragen heeft over het gevoerde bestuursbeleid. 

Er zijn geen vragen, zodat de voorzitter dit agendapunt afsluit. 
 

De voorzitter stelt voor om een korte (koffie)pauze in te lassen. 
 

12 Rondvraag  

 
 

De voorzitter vraagt, wie de secretaris kan noteren voor de rondvraag. Erelid Klaas 

Muis hoorde vanavond dat er een naam bedacht moest worden voor een wisselbeker 

voor een spelregelwedstrijd. Hij stelt voor om de naam Derk Jan Klein Tijssink bokaal 
in ere te herstellen. Hij was vroeger dè spelregelman van de SZO en er was ook ooit 

een wisselbeker naar hem vernoemd. 
 

De voorzitter zegt dat dit onderwerp reeds in het bestuur is besproken. De Derk Jan 

Klein Tijssink bokaal was een wisselbeker voor de clubkampioen van de vereniging. 
Nu gaat het om een beker, die bedoeld is voor de SZO-leden, die na afloop van de 
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training spelregeltoetsen beantwoorden ook ter voorbereiding op de spelregeltoets. De 

voorzitter vraagt of de leden akkoord gaan. De secretaris zegt, dat we nu geen besluit 
moeten nemen, maar dit mee moeten nemen in het bestuur. Een SZO-lid vraagt of 

het dus niet doorgaat. De secretaris zegt dat dit niet zo bedoeld wordt, maar je moet 

geen overhaaste beslissing nemen omdat er nog enkele ander argumenten spelen, die 

van belang kunnen zijn. 
 

 

 
 

 

Jan 

 
 

13 Huldigingen  

 
 

De voorzitter zegt dat we vandaag 9 jubilarissen hebben, waarvan er vijf SZO-leden 

aanwezig zijn. We hebben 1 lid, die 25 jaar lid is van de COVS, 6 leden, die 40 jaar lid 

zijn en 2 leden, die 50 jaar lid zijn.  
 

De voorzitter roept als eerste Ben Bastiaan uit Kampen naar voren. Voor zover bij ons 

bekend heeft Ben Bastiaan geen bestuursfuncties binnen de SZO vervuld. Ben werd 

op 1 januari 1979 lid van de COVS, zodat hij meer dan 40 jaar lid is van de COVS. 

Op de ALV van 29 maart 2004 werd aan de heer Bastiaan de 25-jarig lidmaatschaps-
speld uit gereikt. De voorzitter speldt hem thans de 40-jarig lidmaatschapsspeld op 

en overhandigt hem een bijbehorend boeket bloemen. 

Dan roept de voorzitter Jan Dul uit Heerde naar voren. Ook de heer Dul heeft voor 

zover bij ons bekend geen bestuursfuncties binnen de SZO vervuld. Jan Dul werd op 

1 augustus 1978 lid van de COVS, zodat ook hij meer dan 40 jaar lid is van de COVS. 

Op de ALV van 7 april 2003 werd aan de heer Dul de 25-jarig lidmaatschapsspeld uit 
gereikt. De voorzitter speldt hem thans de 40-jarig lidmaatschapsspeld op en over-

handigt hem een bijbehorend boeket bloemen. 

Vervolgens roept de voorzitter André Clement uit Kampen naar voren. André Clement 

heeft een aantal jaren in de Technische Commissie gefunctioneerd. Hij is op 1 juni 

1978 lid geworden van de COVS, zodat ook hij meer dan 40 jaar lid is van de COVS. 

Momenteel is André nog vrijwilliger bij Dos Kampen, waar hij in de onderhoudscom-
missie zit. Maar hij wil dit afbouwen omdat zijn lichaam niet meer wil. De voorzitter 

speldt hem ook 40-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigt hem het bijbehorend 

boeket bloemen. 

Tot slot roept de voorzitter Dick Lamers naar voren. EdG zegt dat hij door Dick heel 

veel mooie wedstrijden heeft mogen leiden. Hij was altijd blij als hij werd gebeld door 
Dick Lamers. De heer Lamers werd lid van de COVS op 1 augustus 1978 en is dus 

ook al meer dan 40 jaar lid van de COVS. Dick Lamers werd op de ALV van 27 maart 

1995 benoemd in het bestuur van de SZO. Hij trad af op de ALV van 6 april 1999. Op 

de ALV van 7 april 2003 werd aan de heer Lamers de 25-jarig lidmaatschapsspeld uit 

gereikt. De voorzitter speldt hem ook 40-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigt 

hem het bijbehorend boeket bloemen. De heer Lamers zegt, dat hij momenteel alleen 
nog de weekenddiensten voor de KNVB doet. Het baart hem nog wel zorgen dat er nog 

zoveel scheidsrechters op het laatste moment afzeggen. Hij wil het bestuur meegeven 

om dat punt onder de aandacht te brengen bij de leden. 

De secretaris vraagt nog even het woord. Er zijn vanavond nog 5 andere jubilarissen, 

die niet aanwezig konden/wilden zijn. Het is voor de aanwezige SZO-leden misschien 
leuk om te weten wie die andere jubilarissen zijn. Louis van Meenen uit Slagharen is 

25 jaar lid van de COVS. Volgens hem is het al langer, doch de exacte gegevens kon-

den niet worden achterhaald. Ab Slijkhuis uit Doornspijk is 40 jaar lid van de COVS. 

Harm Zanting uit ’t Harde en Jan van Tongeren uit Heino zijn reeds 50 jaar lid van de  

COVS. Alle voornoemde SZO-leden waren door de voor hen moverende redenen niet 

aanwezig. Zij zullen de diverse spelden worden toegezonden. 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Jan van Dijk van de KNVB, omdat ook 

zij vanavond nog 3 jubilarissen willen huldigen. Jan van Dijk zegt dat de KNVB ook 

jubilarissen heeft, maar bij de KNVB is het iets anders georganiseerd. Jan zegt dat je 

de Zilveren Scheidsrechterfluit krijgt als je 10 jaar fluit. De Gouden Scheidsrechters-   

fluit als je 20 jaar fluit. Je wordt Scheidsrechter van Verdienste als je 30 jaar of meer 
hebt gefloten. Dat moet wel allemaal een aaneengesloten periode zijn. Als de cyclus 

om wat voor redenen dan ook onderbroken is, of je bent een periode actief als assi-

stent, dan begint de “teller” opnieuw. Dat zijn de reglementen bij de KNVB en daar is 

op dit moment weinig aan te doen. Dat is bij de COVS anders geregeld. Vanavond zijn 

er van alle drie onderscheidingen 1 in ons midden. Jan van Dijk geeft het woord aan 

de begeleider van Arjen van ’t Slot en dat is William Smit. William Smit spreekt Arjen 
van ’t Slot toe. Hij is meer dan 10 jaar scheidsrechter en namens de KNVB reikt hij 

aan Arjen de Zilveren Scheidsrechterfluit met de bijbehorende oorkonde uit en het 

bijbehorende boeket bloemen. Jan van Dijk roept de heer Ibadullah Avci en zijn bege-

leider Siem de Jager naar voren. Siem spreekt de heer Avci toe. Hij is al meer dan 20 
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jaar scheidsrechter, maar dat ging door blessures ook met ups en downs. Toch is hij 

blijven volhouden. Siem reikt hem daarvoor de Gouden Scheidsrechterfluit met de 
bijbehorende oorkonde en het boeket bloemen uit. Jan van Dijk richt zich tot Henk 

Schreurs uit Kampen. Ook bij Henk ging het de laatste jaren met ups en downs, want 

hij had last van zijn hart. Maar na een operatie gaat het weer de goede kant op. Henk 

Schreur is begonnen in 1979. Dus dat is een carrière van ruim 40 jaar. Jan van Dijk 

reikt hem de speld “Scheidsrechter van Verdienste” met de bijbehorende oorkonde en 
boeket bloemen uit. 

Jan van Dijk feliciteert alle jubilarissen, ook die van de COVS en geeft het woord weer 

terug aan de voorzitter van de SZO. De voorzitter sluit zich ook bij de woorden van 

Jan van Dijk aan en feliciteert ook alle SZO-leden die zijn gehuldigd voor de COVS en 

de KNVB. 
 

14 Genodigden aan het woord  

 
 

De voorzitter vraagt wie de secretaris mag noteren van de genodigden die het woord 
willen voeren. De voorzitter toont het eerste clubblad dat David van de SZO heeft ont-

vangen. Nummer 3, juni 1981. Tegenwoordig geeft de SZO het clubblad digitaal uit, 

maar David is nog één van de 6 SZO-leden die geen e-mailadres hebben. Ook het 

vakblad “de Scheidsrechter” van COVS Nederland wordt digitaal uitgegeven en sinds 

1 januari 2019 wordt het blad van de COVS ook niet meer als een papieren versie 
uitgegeven. Maar enfin, daar zullen we mee moeten leren leven, alhoewel het natuur-

lijk wel zonde zou zijn als daardoor scheidsrechters afhaken. De voorzitter geeft het 

woord aan David van de Graaf. Hij spreekt het bestuur en de Algemene Vergadering 

toe. Hij wil terug blikken op het 2e Scheidsrechtercongres van de COVS in Oldenzaal. 

Hij zegt zich daarvoor te hebben opgegeven, evenals een jaar eerder in 2018, toen hij 

ook in Assen aanwezig was. Hij werd in december 2018 gebeld door de voorzitter van 
de SZO. Elke COVS-groep mocht 1 lid nomineren voor de Gouden Scheidsrechter-

fluit van de COVS. Hij was heel dankbaar met het feit dat het bestuur van de SZO 

hem wilde nomineren. Hij zou door iemand van het bestuur worden gehaald en ook 

weer worden terug gebracht. David zegt dat het vlak voor de Kerst helemaal mis ging 

met hem. De voorzitter van de SZO deelde hem mede dat zijn nominatie gewoon door 
zou gaan en dat hij hem op het congres zou vertegenwoordigen. David dankt hem nog 

eens daarvoor. Op het Scheidsrechtercongres kon iedere aanwezige scheidsrechter 

een stem uitbrengen op de genomineerden. Uiteindelijk bleven er 3 genomineerden 

over. David deelt vervolgens mede, dat hij op dat moment nog in een grote crisis ver-

keerde met waanideeën etc. Het lukte zijn huisarts om uiteindelijk de juiste medicatie 

voor David voor te schrijven. De voorzitter EdG had hem inmiddels op de hoogte van 
de uitslag gebracht. Tussen de nummers 1, 2 en 3 zaten hele kleine verschillen, zodat 

het tot het eind heel spannend bleef. Meer dan 400 aanwezigen brachten hun stem 

uit. Ab van Buuren won uiteindelijk de Gouden Scheidsrechterfluit van de COVS van 

2019. David van de Graaf en Bennie Nijhuis werden de runners-up. Respectievelijk 

op plaats 2 en 3. De ontvangen prijs en oorkonde werd door de voorzitter van de SZO 
bij hem thuis gebracht op het moment, dat hij zich weer beter voelde. Dat gebeurde 

eind januari toen EdG samen met zijn vrouw op bezoek kwam in Wezep. David zegt 

dat hij blij is, dat hij dit verhaal in goede gezondheid aan de Algemene Vergadering 

kan vertellen. Hij zegt dat het inmiddels weer goed met hem gaat en dat hij ook reeds 

weer enkele wedstrijden heeft gefloten. Hij dankt het bestuur van de SZO dat zij dit 

voor hem hebben gedaan en dat hij dit heeft mogen mee maken. Hij heeft de ontvan-
gen oorkonde meegenomen als SZO-leden deze nog eens willen zien. Hij bezit nu 

inmiddels 6 oorkondes. Twee van de KNVB en twee van zijn vroegere werkgever, het  

Ministerie van Defensie en 1 van de gemeente Oldebroek. Dit is dus zijn zesde. David 

dankt de voorzitter voor wat hij voor hem gedaan heeft en voor de spreektijd. Hij zit 

55 jaar in de voetbalsport en is 38 jaar scheidsrechter. David toont nogmaals de ont-
vangen oorkonde. De voorzitter dankt David voor zijn mooie anekdotes. 
 

 

 

15 Sluiting  

  

De voorzitter bedankt de SZO-leden voor het in hen gestelde vertrouwen, hun komst 

naar Kampen en wenste iedereen voor straks wel thuis. Hiermee sluit de voorzitter 
deze 95ste Algemene Vergadering van de SZO af. 

 

 

 

Almere, 11 mei 2019. 
 

Jan Lahuis, secretaris SZO. 
 

 


