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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  
  Opgericht 14 januari 1924 

   

  
“Zwolle en Omstreken” 

  
Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SZO d.d. 26 maart 2018 
 

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

   S. van der Elst, penningmeester SZO (SvdE); 

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

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

   Genodigden (1) Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. (zustervereniging COVS) 
 

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

   1 lid v.v. KHC, bediening in de kantine van KHC (tevens lid SZO). 
 

M.k. afwezig: L.C.M. van der Elst, bestuurslid SZO (commissaris II) (RvdE); (ziek) 

   25 SZO-leden en 3 Oostelijke COVS-groepen; 
 

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: 

- onze Erevoorzitter en erelid Jan Wissink;  

- de Ereleden Klaas Muis, Fred Mulder, Henk Schrik en Hans van der Veen; 
- de Leden van Verdienste Jan Jongman, Gerrit Kuiper, Bert de Roo en Teun van   

  Unen; 

- namens de KNVB District Noord-Oost de heren Jan van Dijk, Siem de Jager en Jan 

  Kamphuis;  

- 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 de mensen, die ons zijn ontvallen, met name ons Lid van Verdienste, Meinte 

Roel Schilstra. 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 27 maart 2017  

 
 

De voorzitter (EdG) stelt de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar 
op 27 maart 2017 aan de orde en loopt deze paginagewijs door. 
 

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

zegt dat op pagina 2 bij punt 5 een verkeerd jaartal staat. JL zegt dat het inderdaad 

2016 moet zijn. Hij zal dit in de definitieve versie wijzigen. 
 

Er zijn naast de voornoemde omissie geen op- of aanmerkingen zodat de notulen 
onder dankzegging aan de secretaris Jan Lahuis iets gewijzigd worden goedgekeurd 

en vastgesteld. 
 

 

 
 
 

 

 

Jan 

3 Ingekomen stukken en mededelingen  

 
 

Ingekomen stukken 

De secretaris deelt mede dat er weer de telefonische, schriftelijke en mondelinge be-

richten van verhindering zijn ontvangen evenals de afmeldingen via e-mail en Whats-
App van de volgende personen: Bert Slot (De Krim), SHO Hengelo, SAO Almelo, Jan 

Dul (Heerde), Henk Maat (Zwolle), Wilco Jansen (Zwolle), Henk Jelies (Urk), Gert Keijl 

(Heerde), Martin Eikelboom (Heerde), Wim Weuring (Zwolle), SZO Zutphen, André 

Hoogendoorn (Dronten), Henk Uitslag (Wilsum), Martin Vegterlo (Nagele), Herman van 

Diepen (Wezep), Henk Damhuis (Dronten), Stan Burm (Zwolle), Johan Goedhart 

(Nunspeet), Eric Kwakkel (Wapenveld), Jan Willem Westendorp (IJsselmuiden), 
Thomas de Gier (Biddinghuizen), Marco Hofstee (Lelystad), Jos Huis in ’t Veld (Elburg), 
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Age Albada (Emmeloord), Jonas van Bergen (Dronten), Robin van Gelder (Zwolle), 

Vincent Smook (Lelystad) en Peter de Leeuw (Kampen). 25 leden SZO-leden hebben 
de moeite genomen om zich af te melden en drie Oostelijke COVS-groepen. 
 

Er zijn ingekomen stukken ontvangen van het Verenigingsbestuur COVS Nederland 

(VCN), die zullen worden behandeld tijdens het overleg tussen VCN en de 13 COVS-

groepen uit COVS District Oost, dat morgenavond (27 maart 2018), plaatsvindt. De 
documenten “Kerntaken van de COVS” en “Meerjarig Activiteitenplan van de COVS 

2016-2020” werden op de JAV van 2016 reeds vastgesteld. De voorzitter en secretaris 

zullen het overleg van morgen bezoeken. 

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

26 maart 2018 zouden moeten worden behandeld.  
 

Mededelingen 

De secretaris wil de leden van de SZO evenals vorig jaar weer wijzen op de aanwezig-

heid van de website van de COVS waar de SZO ook gebruik maakt van de mogelijk-

heid om artikelen te publiceren. Ga naar www.covs.nl - dan naar Groepen - dan naar 
de groep Zwolle. Daar worden regelmatig berichten en aankondigingen geplaatst. Bij 

de groep Zwolle moet je naar beneden scrollen. Daar staan ook de notulen van alle 

bestuursvergaderingen, nadat deze zijn goedgekeurd en vastgesteld. 

De secretaris wil de leden van de SZO verzoeken om in het kader van Lief en Leed de 

eventuele gevallen van ziekte en ernstige blessures door te geven aan één van de be-

stuursleden, zodat het bestuur daar zo mogelijk aandacht aan kan besteden. De SZO 
heeft momenteel 145 leden en is daarmee nà de COVS-groep Groningen (202) en Den 

Haag (155) de twee na grootste COVS-groep van COVS Nederland. De SZO kent 7 ere-

leden, waaronder de erevoorzitter en 5 leden van verdienste, 103 gewone leden, 12 

donateurs en 6 juniorleden A (14 t/m 18 jaar) en 12 juniorleden B (19 t/m 22 jaar).  
 

De voorzitter zegt dat bestuurslid René van der Elst zich op het laatste moment ziek 

heeft afgemeld met griep. 
De voorzitter zegt dat de koffie met cake alsmede 2 consumptiemunten voor rekening 

zijn van de penningmeester van de SZO. Er zijn verder geen mededelingen. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

4 Jaarverslag 2017 van de secretaris  

 
 

De voorzitter stelt het Jaarverslag 2017 van de secretaris aan de orde. Hij neemt ook 

het Jaarverslag 2017 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. 
 

 

5 Jaarverslag 2017 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 zegt dat bestuurslid René van der Elst het woord 

zou voeren, maar hij heeft zich met griep ziek afgemeld. Sanne van der Elst heeft in 
december 2017 aangegeven, dat zij door ingrijpende veranderingen in haar privéleven 

het penningmeesterschap van de SZO helaas niet meer kon combineren met haar 

werk en privésfeer. Het bestuur heeft in overleg met Sanne en René besloten om het 

vanaf januari 2018 door RvdE te laten overnemen. De portefeuille van penningmees-

ter is niet de meest makkelijke maar is wel een zeer belangrijke. Op deze manier heb-
ben wij deze portefeuille kunnen waarborgen. Nu René ziek is, zal SvdE trachten om 

een toelichting op de jaarcijfers te geven. Zij heeft zich vanmiddag in de stukken inge-

lezen. De voorzitter geeft nu het woord aan SvdE, de penningmeester van de SZO. De 

secretaris brengt de financiële cijfers via de laptop en beamer op het scherm. De pen-

ningmeester loopt het document met de aanwezigen door. Zij wil met het positieve be-

ginnen, namelijk het positieve resultaat van het afgelopen jaar van € 690,29. In 2017 
hadden we ook enkele tegenvallers. Het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi is 

vanwege de weersomstandigheden niet doorgegaan. De reeds bij de Jumbo in Elburg 

ingekochte middelen moesten echter wel betaald worden. We hoefden gelukkig geen 

zaalhuur te betalen, anders waren de kosten nog hoger uitgevallen. Het NK zaalvoet-

bal in Emmeloord bracht ook hoge kosten met zich mee. Door het clubblad digitaal 
uit te geven en het drukken van de exemplaren voor de SZO-leden zonder e-mailadres 

in eigen beheer te doen door de secretaris, hebben we flink wat kosten bespaard. Ook 

een meevaller is dat we extra inkomsten hebben gegenereerd uit de wedstrijdvergoe-

dingen van de Beltona Cup, de Beloftencompetitie Onder 23 rondom de Veluwe en 

enkele toernooien waaraan enkele SZO-leden hebben meegewerkt. Doordat het aantal 
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leden vrijwel gelijk is gebleven, zijn de inkomsten ook bijna gelijk gebleven. In verge-

lijking met vorig jaar hebben we in 2017 minder donaties van voetbalverenigingen 
ontvangen, maar daarin hadden we reeds voorzien. Op onze spaarrekening krijgen we 

nagenoeg geen rente meer. De afdracht aan de landelijke COVS is onze grootste kos-

tenpost. De penningmeester neemt vervolgens de balans door. Op de balans staan 

een aantal posten, die in januari 2018 betaald zijn, maar die wel betrekking hebben 

op de jaarrekening van 2017. Het geld van de Kerstbingo 2017 is ook in 2018 gestort. 
Het zelfde geldt voor de afdracht van het 4e kwartaal 2017 dat in 2018 is betaald. De 

inschrijfgelden voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi zijn in 2017 ont-

vangen, maar zijn bedoeld voor het reeds gespeelde toernooi in 2018. Daarom staan 

deze gelden op de balans als gereserveerd voor het toernooi van 2018. Henk Friede-

richs vraagt of er reeds een post is gereserveerd voor het jubileum van 2024. SvdE 

zegt dat hiervoor een post is opgenomen in de begroting, die straks wordt behandeld. 
Er zijn verder geen vragen, zodat het financieel jaarverslag onder dankzegging aan de 

penningmeester(s) SvdE en RvdE wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

6 Verslag kascommissie  

 
 

De kascommissie bestond uit de heren Jan Jongman en Jan Bosscher. De reserve 

was Jan Willem Westendorp. De voorzitter vraagt wie hij het woord mag geven? Jan 

Jongman neemt het woord. Hij zegt dat hij samen met Jan Bosscher de kascontrole 
heeft gedaan in Dronten. Zij hebben geen onrechtmatigheden geconstateerd. Het zag 

er allemaal goed uit. De kascommissie stelt de Algemene Vergadering voor om de pen-

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

volgt er applaus. De voorzitter bedankt Jan Jongman voor het uitgebracht verslag.  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

7 Verkiezing kascommissie  

 
 

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

De voorzitter dankt Jan Jongman voor zijn deelname aan de commissie. Het bestuur 
stelt voor om Jan Bosscher voor een jaar te herbenoemen en reservelid, de heer Jan 

Willem Westendorp in de kascommissie te benoemen. De voorzitter zegt dat hij door 

Siem de Jager is aangesproken. Hij heeft zich spontaan gemeld als reserve voor de 

kascommissie. De voorzitter vraagt de vergadering of zij zich hierin kunnen vinden. 

Applaus volgt, zodat dit punt ook kan worden afgesloten. 
 

 

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 aan 2024 niet meer zou 

worden verhoogd tenzij er zich (grote) financiële problemen zouden voordoen. De con-

tributie wordt voor gewone SZO-leden derhalve per 1 januari 2018 € 50,= per seizoen. 

Voor de donateurs bedraagt de contributie per 1 januari 2018 € 37,50. Degene die via 
een automatische incasso betaalt, wordt per half jaar de helft van voornoemde contri-

butie in rekening gebracht. De contributie voor de A-aspiranten (tot 19 jaar) wordt ge-

handhaafd op € 1,= waarvan de afdracht aan COVS Nederland voor rekening van de 

SZO wordt genomen. De contributie voor B-aspiranten (19 – 22 jaar) wordt gehand-

haafd op € 20,=. Via automatische incasso zal ook in dat geval twee keer de helft van 
de contributie worden geïncasseerd. 
 

 

9 Vaststelling begroting 2018  

 
 

De voorzitter vraagt aan de penningmeester om hier eveneens aan de hand van het 

scherm een toelichting te geven. De penningmeester zegt dat er niet veel over valt te 

zeggen, zodat zij het kort zal houden. Het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi 

is reeds geweest, zodat we nu ook reeds weten, wat het heeft gekost. De contributie is 
verhoogd, zodat de inkomsten ook hoger zijn aangehouden. Voor de donaties en de 

advertenties van het clubblad zijn dezelfde kosten aangehouden. Er is ook een hoger 

bedrag begroot voor de wedstrijdvergoedingen, omdat verwacht wordt, dat over een 

geheel jaar deze inkomsten hoger zullen uitvallen, dan de uitgavenkant. Aangezien de  

kosten steeds meer toenemen en de bijdrage van het bestuur sinds 2003 niet meer is 

verhoogd, stelt het bestuur de Algemene Vergadering voor om de bijdrage voor de 
kaartcompetitie te verhogen naar € 200,=. We stellen in de begroting ook voor om de 

TC een bedrag toe te wijzen, omdat zij zich nadrukkelijk meer bezig zullen houden 

met werving & behoud. De andere posten zijn grotendeels het zelfde gebleven als het 

vorig jaar. Maickel Dijkstra zegt dat de SZO-leden die zich inzetten voor de Beltona-

Cup en andere toernooien een bedrag afstaan aan de SZO. Hij vraagt of dit ook wordt 
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genoemd. De secretaris zegt dat deze post “Wedstrijdvergoedingen” wordt genoemd. 

Voor 2018 is er een bedrag ad. € 500,= genoemd. HvB geeft nog een aanvullende toe-
lichting, wat er allemaal onder valt. Ook de beloften-competitie Onder 23 van VSCO 

’61 en enkele toernooien, die er weer aan staan te komen. Maickel vraagt of er ook 

reeds bekend is, waaraan het zal worden uitgegeven. HvB zegt dat er een deel naar 

het budget voor de TC gaat voor te organiseren technische avonden, eventueel een 

technische dag of een spreker over een bepaald onderwerp. SvdE vult aan dat er ook 
een bedrag zit in de aanschaf van de inloopshirts. De voorzitter vraagt of het voor 

iedereen wel duidelijk is, wat er nu wordt bedoeld met de wedstrijdvergoedingen. Hij 

legt nog eens uit dat van een te ontvangen vergoeding een gedeelte naar de scheids-

rechter gaat en een gedeelte (€ 5,=) gaat naar de kas van de SZO. De scheidsrechter 

kan ook zelf aangeven of hij eventueel meer wil afdragen en alleen de reiskosten ver-

goed wenst te hebben. We hebben alle SZO-leden die worden aangesteld om mede-
werking gevraagd. Op deze wijze genereren we extra inkomsten voor de SZO. Als SZO-

leden dat willen kunnen we ze ook begeleiden en coachen, zodat we in de breedte ook 

beter worden. Maickel Dijkstra zegt begrepen te hebben dat het volledige bedrag ten 

goede zou komen aan de TC, maar er is nu slechts € 200,= begroot. Of heeft hij dat 

verkeerd geïnterpreteerd. HvB antwoordt dat dit wel zo is bedoeld, maar het is en-en. 
Een gedeelte is voor de TC maar een gedeelte zit ook in clubavonden. Op de begroting 

staan bedragen van € 200,= en € 250,=. Er zit ook een bedrag in de shirts. Iedereen 

kan een inloopshirt aanschaffen. Dan zit je zo rond de € 500,=, dat we aan inkomsten 

hebben begroot.  

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen, zodat de begroting voor 2018 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 

hebben ingezet voor de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO). Hij denkt daarbij 

in eerste instantie aan zijn medebestuursleden die weer vele uren hebben vrijgemaakt 

voor de SZO. De redactie van het clubblad in de persoon van Jan Lahuis, die prima 

werk heeft verricht en er voor zorgde, dat ons clubblad weer 5x per jaar verscheen. 
De keuze om het drukken in eigen beheer te doen, blijkt toch de juiste te zijn geweest 

gelet op het feit, dat we daar in 2017 bijna € 500,= op hebben bespaard. We zijn ook 

blij met de huidige adverteerders, die we nog een aantal jaren aan de SZO hopen te 

binden. We trachten er links en rechts nog enkele bij te krijgen. De adverteerders 

worden ook beurtelings geplaatst in het programmaboekje voor het Jan Willem van 

Essen zaalvoetbaltoernooi in Kampen. De voorzitter wil namens het bestuur de com-
plimenten maken aan de leden van de Technische Commissie in de persoon van Age 

Albada, Ivor Knol, Arjen van ’t Slot en William Smit. Zij hebben er voor gezorgd, dat 

de trainingsgroepen er in de nieuwe trainings-/inloopshirts spik en span bijlopen. 

De blauwe Fox-40 fluitjes zijn een welkome aanvulling. Dan hebben we het nog niet 

over de gastsprekers zoals Lennart Fledderus vorige week en de pilot van Betaald 
Voetbalscheidsrechter Jeroen Manschot of de gasttraining van Meine de Boer en de 

andere mensen, die hier in Kampen langs zijn geweest. We hebben ook nog gasttrai-

ners en sprekers in het verschiet, maar dat volgt later. Uitnodigingen daarvoor komen 

van de secretaris. Iedere eerste trainingsavond van de maand wordt een tiental spel-

regelvragen door de TC gepresenteerd. Dat geschiedt ook in Emmeloord. Nu hopen we 

als bestuur dat er “jonge honden” tussen lopen, die mee willen doen aan de spelregel-
wedstrijden van de COVS. Daar doet de SZO al jaren niet meer aan mee. We hopen 

dat we dat kunnen opwaarderen zodat we als SZO ook weer gaan “meestrijden” om de 

spelregelkampioenschappen in den lande. Dat is een wens van het bestuur, maar we 

weten dat het lastig is. Er zijn meer COVS-groepen, die het lastig vinden om een team 

op de been te brengen. We hebben vernomen dat de landelijke COVS er ook mee bezig 
is om het digitaal te krijgen. We weten dat de jeugd niet meer van papier houdt, maar 

alles op een Iphone, telefoon of tablet doet. Er zijn dus wel ontwikkelingen gaande. 

De SZO heeft ook nog de kaartcompetitie onder leiding van Marinus Blankvoort. Deze 

vinden nog steeds in een goede sfeer plaats in het clubhuis van de Handbalvereniging 

Zwolle, op Sportpark Het Hoge Laar. Marinus zorgt altijd voor leuke prijzen en onze 

secretaris biedt ondersteuning want hij zorgt er voor dat de standen direct worden 
bijgehouden. Aangezien het budget voor de kaartcompetitie de laatste 10 à 15 jaar 

niet is verhoogd, maar alles wel duurder is geworden, heeft het bestuur besloten om 

de bijdrage te verhogen naar € 200,=, zoals zojuist door de Algemene Vergadering is 

geaccordeerd en is geoormerkt. Er komt een opmerking uit de zaal dat het € 250,= is. 
(Dit is echter niet juist. Er is een bedrag van € 250,= begroot omdat er nog meer kosten 
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worden gemaakt die in dat bedrag zijn verdisconteerd.) De bijdrage voor de organisatie  

bedraagt dus € 200,=. 
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. 

Vermeldenswaardig zijn de reacties van de verschillende voetbalverenigingen in ons 
gebied naar aanleiding van ons verzoek om een donatie aan de SZO. Een aantal clubs 

ondersteunen onze vereniging met een geldbedrag. Dat wordt wel minder, maar dat is 

nu eenmaal zo. Met dat geld kunnen we dan weer activiteiten ontplooien richting die 

verenigingen in de vorm van het organiseren van spelregel- c.q. instructieavonden. 

We verzorgen naast de arbitrage van de Beltona Cup, ook de scheidsrechters voor de 
Beloftencompetitie van de clubs rondom de Veluwe. De SZO ontvangt per wedstrijd 

een bedrag en het restbedrag gaat naar de scheidsrechter(s) van dienst. Op deze wijze 

spekken wij onze eigen kas en maken wij reclame voor de SZO en haar scheidsrech-

ters maar kunnen wij de vaak jonge scheidsrechters ook intern opleiden. De voorzit-

ter bedankt bestuurslid Hans van Bruggen voor het aanstellen van deze scheidsrech-

ters voor de Beltona Cup, de Beloftencompetitie van VSCO ‘61 en diverse toernooien 
en oefenwedstrijden van de clubs in de regio. De voorzitter zegt dat de secretaris en 

hij laatst bij VSCO ’61 zijn geweest om een spelregelavond te verzorgen, zodat ook de 

clubscheidsrechters van de verenigingen, die meedoen aan de beloftencompetitie bij 

de SZO worden betrokken. 

De Kerstbingo was weer prima verzorgd door de families Mulder, Jongman en Van der 
Veen met prachtige prijzen. Wij gaan dit nog samen evalueren om te kijken of we deze 

nog massaler kunnen laten bezoeken en of er zaken nog moeten wijzigen en prijzen 

nog mooier kunnen maken. 

De Kerstbingo, thema-avonden en onze jaarvergaderingen kunnen wij dankzij mede-

werking van KHC houden in hun clubgebouw. Het bestuur is erg ingenomen met de 

samenwerking. Zijn speciale dank gaat uit naar Tjibbe van Dijk, voorzitter van KHC.  
Het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi werd dit jaar voor het eerst gehouden 

in de vernieuwde sporthal van KHC. Helaas was de voorzitter verhinderd vanwege 

verplichtingen van de KNVB in Zeist, maar hij werd de hele dag via WhatsApp op de 

hoogte gehouden van de sportieve resultaten van ons eigen team. Zijn honneurs wer-

den deze dag waargenomen door zijn voorganger, Hans van der Veen, waarvoor hij 
hem nog bedankt. Hans had het bij zijn afscheid vorig jaar over een nieuw elan bij de 

SZO, maar dit heeft wel zijn tijd nodig. De SZO is volop in beweging en daar wil hij de 

leden voor bedanken. Hij zegt dat we de oudere leden niet moeten vergeten. Vandaar 

dat de 50-plussers door de secretaris zijn benaderd via een enquête of zij er iets voor 

voelen om een “gezellige” avond of reünie te organiseren. Het bestuur kan het niet 

alleen dus als er ideeën zijn of als je iets binnen de SZO wilt doen, KOM! Mensen, die 
de enquête nog niet hebben ingeleverd, stuur het alstublieft op naar de secretaris! 

Ben Harmens vraagt of er al bekend is, hoeveel mensen zich hebben aangemeld. JL 

zegt dat er tot op heden 22 mensen hebben gereageerd. Daarvan hebben zich 16 voor 

een clubavond aangemeld. Van die 16 komen er 7 met partner. Dus totaal 23 perso-

nen. Er zijn 6 afmeldingen. De voorzitter vraagt hoeveel uitnodigingen zijn verstuurd. 

JL zegt dat er 62 SZO-leden zijn, die 25 jaar of meer lid zijn van de COVS c.q. SZO. 
Deze 62 SZO-leden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. De voorzitter 

zegt dat er dus nog wel wat ruimte is. 

De voorzitter zegt dat René, Hans, Sanne en hij veel hebben bijgeleerd over de SZO en 

haar leden en waar de COVS voor staat. Wij maken ons sterk om meer te gaan samen 

werken met onze zusterverenigingen. We hebben elkaar daar waar de ledenaantallen 
niet enorm oplopen nodig in een tijd waarin het verenigingsleven voor de jongere 

generatie steeds minder belangrijk lijkt. De voorzitter vindt het belangrijk dat er een 

organisatie is voor en door de scheidsrechter. Door de nieuwe voetbalpiramide is er in 

korte tijd veel veranderd voor de scheidsrechter in het algemeen. Dit moet bespreek-

baar blijven richting het “bolwerk” in Zeist. Hij gaat morgen met de secretaris voor 

een overleg met het VCN naar Apeldoorn. Pol Hinke (Voorzitter COVS Nederland) wil 
een “Rondje langs de velden” maken om te kijken hoe het gaat met de groepen nu er 

geen Districtsbesturen meer zijn. Wat er beter kan en moet voor onze leden. Wij hou-

den onze leden daarover in ons clubblad of per e-mail op de hoogte. 
 

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

Er zijn geen vragen, zodat de voorzitter dit punt afsluit. 
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11 Bestuursverkiezing  

 
 

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

delijk Reglement is de voorzitter, de heer E.J.H. (Eddy) de Gier, periodiek aftredend. 

Ik heb het bestuur in de bestuursvergadering van 7 februari jl. laten weten, dat ik mij 
voor een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar stel. Ik moet de vergadering vragen 

of jullie met mijn herbenoeming akkoord gaan. Er volgt een applaus. 

Voorts is de portefeuillehouder (Commissaris II), de heer L.C.M. (René) van der Elst, 

periodiek aftredend. In verband met veranderde (privé) omstandigheden heeft onze 

penningmeester, mevrouw S. (Sanne) van der Elst, te kennen gegeven dat zij de func-
tie van penningmeester niet langer kan combineren met haar drukke werkzaamhe-

den en privéleven. In de bestuursvergadering van 7 februari jl. werd over haar even-

tuele opvolging gesproken. Haar vader RvdE heeft aangekondigd dat hij haar functie 

wel wil overnemen. Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor om RvdE te 

benoemen tot nieuwe penningmeester van de SZO. De voorzitter vraagt opnieuw of de 

Algemene Vergadering hiermee akkoord gaat. Er volgt weer applaus ten teken, dat de 
leden akkoord gaan. 

Voor de functie van Commissaris II (portefeuillehouder), die tot dusver door RvdE 

werd ingevuld, is in dit kort tijdsbestek nog geen vervanger gevonden, zodat in de 

komende periode naar een goede opvolger moeten worden gezocht. Als er thans reeds 

iemand beschikbaar is, kan hij zich melden. Mocht u zich na vandaag geroepen 
voelen om de functie in te vullen, dan hoort het bestuur u graag. We kunnen daarna 

eventueel een oriënterend gesprek voeren om de taak van de functie te bespreken. 

De voorzitter wil Sanne bedanken voor het feit, dat zij het gedurfd heeft om penning-

meester te worden van een voor haar vreemde vereniging. Het heeft niet lang geduurd 

maar toch bedankt hij haar voor de tijd die ze in de SZO heeft gestoken. De voorzitter 

overhandigt haar een boeket bloemen. 
Vorig jaar werd op de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 de Technische 

Commissie (TC) van de SZO “nieuw leven” in geblazen en werd deze TC geïnstalleerd. 

Op de ALV werden drie nieuwe leden voor respectievelijk 1, 2 en 3 jaar benoemd, 

zodat zij de daaropvolgende jaren niet tegelijk periodiek aftredend zouden zijn. Age 

Albada uit Emmeloord werd naderhand aan deze TC toegevoegd. Op deze Algemene 

Ledenvergadering moet Age officieel nog worden benoemd. Wij vragen de leden of zij 
zich kunnen vinden in zijn benoeming. Indien er geen bezwaren zijn, wordt Age vanaf 

vandaag voor een periode van 3 jaar in de Technische Commissie benoemd. Er luidt 

een applaus, zodat zijn benoeming een feit is. 

Voorts is Ivor Knol vorig jaar voor één jaar benoemd. Hij heeft het bestuur te kennen 

gegeven, zich voor een volgende periode herkiesbaar te stellen. Op grond van het 

Huishoudelijk Reglement wordt hij voor een periode van drie jaar herbenoemd. Ivor 
heeft het bestuur echter medegedeeld, dat hij ieder jaar zelf bepaalt of hij zijn verblijf 

in de TC al dan niet verlengd. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, zodat Ivor bij 

acclamatie wordt herbenoemd. 
 

 

 
 

12 Rondvraag  

 
 

De voorzitter vraagt, wie de secretaris kan noteren voor de rondvraag. Henk Friede-

richs zegt dat we regelmatig “de Scheidsrechter” van COVS Nederland ontvangen. Er 
staan echter heel weinig berichten in over COVS District Oost. Hij vraagt wat daarvan 

de reden is. De secretaris zegt dat dit klopt. Het komt omdat er in COVS District Oost 

geen regio-correspondent meer is. Het werd tot voor kort gedaan door Han Marsman, 

maar hij heeft te kennen gegeven te stoppen. De 13 COVS-groepen uit Oost hebben 

echter geen opvolger/vervanger kunnen vinden. JL zegt zelf te hebben overwogen om 

de functie te aanvaarden, maar er wordt nogal wat van je gevraagd. Je moet allerlei 
activiteiten van COVS-groepen bezoeken. Algemene Ledenvergaderingen, spelregel-

wedstrijden en jubilea van groepen en daarnaast zijn er nog diverse andere landelijke 

activiteiten in jouw district, waarbij je geacht wordt aanwezig te zijn. Dat is wel teveel 

van het goede, zodat JL besloten heeft om het niet te doen. Dat is de reden dat er heel 

weinig in staat over COVS District Oost. De secretaris heeft wel een artikel over het 
overlijden van Meinte Schilstra aangeleverd, maar dan worden er slechts twee regels 

aan gespendeerd. Wat er uiteindelijk in staat, is ook nog onjuist. Jan Wissink merkt 

op dat hij het idee heeft dat er meer over Deventer wordt geplaatst. Heeft dat dan te 

maken met het feit, dat iemand “dichter bij het vuur zit?” JL zegt dat dit er volgens 

hem wel mee te maken heeft. Henk Friederichs vraagt waarom er in deze tijd van de 

Social Media nog geen Facebookpagina van de SZO is. De voorzitter zegt dat er wel 
namens de SZO een Facebookpagina is. EdG kan iemand zo toevoegen als hij weet 

dat hij op Facebook actief is en belangstelling heeft. EdG zegt dat iemand dan eerst 
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door de “ballotagecommissie” moet. De voorzitter zegt dat hij de Facebookpagina in 

eerste instantie “besloten” heeft gehouden om het grote berichtenverkeer, dat je niet 
wilt hebben, te voorkomen. De voorzitter geeft aan dat er in het bestuur ook al een 

paar keer gesproken is over een website. We hebben wel een domeinnaam vastgelegd, 

maar er is meer dan dat. We moeten een website bouwen, maar vervolgens ook steeds 

vullen maar ook onderhouden. Als we iemand kunnen vinden, die een website maken 

kan, dan houden we ons aanbevolen. Henk Friederichs zegt dat er vanavond ook wel 
jeugd aanwezig is. De voorzitter zegt dat de meeste informatie van het secretariaat 

komt, zodat er (logistiek) ook een (goede) samenwerking moet zijn. Het is dus niet zo 

eenvoudig als het lijkt. 

Er zijn verder geen vragen, zodat de voorzitter de vergadering een moment schorst om 

een bakje koffie of iets anders te drinken. Daarna gaan we over naar agendapunt 13, 

de huldiging van de jubilarissen. 
 

13 Huldigingen  

 
 

De voorzitter zegt dat we vandaag 11 jubilarissen hebben, waarvan er 5 SZO-leden 

aanwezig zijn. We hebben 6 leden, die 25 jaar lid zijn van de COVS, 3 leden, die 40 

jaar lid zijn en 2 leden, die 50 jaar lid zijn. Vorig jaar hebben we Peter de Leeuw reeds 

gehuldigd voor het 70-jarig lidmaatschap. Hij roept als eerste Bert de Roo naar voren. 

Bert de Roo was van 7 april 2003 tot 22 maart 2010 penningmeester van de SZO. Hij 
bood zich spontaan aan om de veel tè vroeg en plotseling overleden penningmeester 

en erelid Piet de Vos op te volgen. Op de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 

2011 werd Bert de Roo benoemd tot Lid van Verdienste van de SZO. Bert is lid van de 

COVS sinds 1 juni 1992. De voorzitter speldt hem de 25-jarig lidmaatschapsspeld op 

en hij ontvangt uit handen van SvdE een boeket bloemen. Dan roept de voorzitter 

Ulbe Posthumus naar voren. De voorzitter heeft gehoord, dat er flink wat discussie is 
geweest over het exacte aantal lidmaatschapsjaren. Dan weer lid, dan weer niet en 

dan weer wel. Het zijn er uiteindelijk 5 periodes van lidmaatschap geweest. Twee bij 

de Scheidsrechtersvereniging Groningen e.o. en drie bij de SZO, waarbij Ulbe aan een 

totaal van circa 25 jaar lidmaatschap komt. Ulbe heeft geen bestuursfuncties binnen 

de SZO vervuld, maar heeft wel twee periodes geparticipeerd in de Technische Com-
missie van de SZO. Op 30 oktober 2017 werd Ulbe door de KNVB gehuldigd voor zijn 

50-jarige carrière als scheidsrechter, rapporteur en consul bij de SVI. De voorzitter 

zegt dat de secretaris zijn uiterste best heeft gedaan om al die tijdstippen en periodes 

te achterhalen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een aanvraag aan COVS Neder-

land voor een 25-jarige lidmaatschapsspeld. De voorzitter speldt Ulbe Posthumus de 

speld op. Hij ontvangt uit handen van SvdE een boeket bloemen. De voorzitter roept 
vervolgens Ben Harmens naar voren. Voor zover bekend heeft Ben geen bestuurs-

functies binnen de COVS of SZO vervuld. Hij heeft wel een keer geparticipeerd in een 

spelregelcommissie van de SZO. Jan Wissink merkt op dat hij ook jarenlang docent is 

geweest bij de KNVB Afdeling Zwolle. De heer Harmens is een goed spelregelkenner 

en de laatste winnaar (in 2009) als clubkampioen van de “Derk Jan Klein Tijssink-
bokaal”. De heer Harmens is sinds 1 juni 1977 lid van de COVS, zodat hij in aanmer-

king komt voor de 40-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS. De voorzitter speldt hem 

de bijbehorende speld op en ook hij ontvangt uit handen van SvdE een mooi boeket 

bloemen. De voorzitter roept Harwie Kluinhaar naar voren. Voor zover bekend heeft 

Harwie geen bestuursfuncties binnen de COVS of SZO vervuld. Harwie is al sinds  

1 februari 1978 lid van de SZO, zodat ook hij in aanmerking komt voor de 40-jarig 
lidmaatschapsspeld van de COVS. De voorzitter speldt hem de bijbehorende speld op 

en ontvangt hij uit handen van SvdE eveneens een boeket bloemen. Tot slot roept de 

voorzitter Jan Broekhuis naar voren. Jan Broekhuis heeft geen bestuursfuncties bin-

nen de SZO vervult. Hij heeft echter een hele grote staat van dienst binnen de COVS. 

Hij was in 1976 mede oprichter van de COVS-groep Flevoland, waarvan hij jaren de 
penningmeester was en de laatste jaren ook secretaris. Jan heeft ook een reeks van 

jaren gefunctioneerd in het districtsbestuur van COVS District West I. Nadat de groep 

Flevoland werd opgeheven, werd Jan lid van de SZO. Daarnaast werd hij Districts-

bestuurder van COVS District Oost, waar hij de functie van secretaris en penning-

meester (budgetbeheerder) vervulde. Voor zijn vele verdiensten voor de COVS werd op 

de BADV van COVS District Oost op 31 oktober 2005 aan Jan Broekhuis de Gouden 
Scheidsrechter van de COVS uitgereikt. Jan Broekhuis is al sedert 1 november 1967 

lid van de COVS, zodat hij in aanmerking komt voor 50-jarig lidmaatschapsspeld. De 

voorzitter speldt hem de bijbehorende speld op en ontvangt hij uit handen van SvdE 

eveneens een boeket bloemen. De voorzitter memoreert nogmaals, dat in het vorig na-

jaar Peter de Leeuw uit Kampen werd gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap. 
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Gelet op zijn gezondheid hebben we met zijn huldiging niet willen wachten tot deze 

Algemene Ledenvergadering maar is dat reeds gebeurd op 5 september 2017 in het 
spelershome van de v.v. KHC. 

De secretaris vraagt nog even het woord. Er zijn vanavond nog 6 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. Herman van Diepen (Wezep), Henk 

Jelies (Urk), Martin Vegterlo en Wim Weuring (Zwolle) zijn 25 jaar lid van de COVS 
c.q. SZO. Henk Uitslag (Wilsum) is 40 jaar lid van de COVS c.q. SZO en tenslotte is  

André Hoogendoorn (Dronten) 50 jaar lid van de COVS. Deze SZO-leden krijgen de 

speld op een ander moment uitgereikt of krijgen de speld thuisgestuurd. 

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Jan van Dijk van de KNVB, omdat ook 

zij vanavond nog 4 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 twee “Scheidsrechter van Verdienste” en twee ontvangen de “Zilveren Scheidsrech-

terspeld”. Jan van Dijk roept Heine Drenth uit Nieuwleusen naar voren. Hij is in 1987 

begonnen. Hij vraagt wat een geboren Fries in deze omgeving doet. Heine zegt wel te 

zijn geboren in Friesland, maar te zijn opgegroeid in het westen van het land. Uitein-

delijk moest hij met zijn ouders mee, omdat zijn vader ging werken in Deventer. Hij 
kwam in 1975 van de politieschool en kreeg als standplaats Nieuwleusen, waar hij 

nooit meer is weggegaan. Heine was naast scheidsrechter en rapporteur ook enkele 

jaren voorzitter van de werkcommissie scheidsrechterszaken Regio A. Jan van Dijk 

speldt Heine de versierselen op en overhandigt hem de bijbehorende oorkonde voor de 

“Scheidsrechter van Verdienste”. SvdE overhandigt hem een boeket bloemen. Jan van 

Dijk roept Hans Pekaar uit Kampen naar voren. Hij is reeds actief sinds 1 augustus 
1976. Jan zegt dat Hans geboren is in Yerseke. Dat is ook een heel eind uit de buurt. 

Wat doet een “zünige” Zeeuw in Kampen. Hans zegt dat hij is gekomen om te wonen 

en te werken. Hij zegt dat hij alleen scheidsrechter is, maar wel bestuursfuncties bin-

nen voetbalverenigingen heeft vervuld. Jan van Dijk speldt Hans Pekaar de versierse-

len op en overhandigt hem ook de bijbehorende oorkonde voor de “Scheidsrechter van 
Verdienste”. SvdE overhandigt hem het boeket bloemen. Jan van Dijk roept daarna 

Ivor Knol naar voren. Hij fluit nu ongeveer 10 jaar en dan hoofdzakelijk jeugd. Jan 

van Dijk vraagt waarom. Ivor zegt dat het werk gerelateerd is. Jan zegt dat Ivor ook 

iets doet voor de SZO in de Technische Commissie. Hij wenst hem daar ook succes 

bij. De KNVB heeft voor Ivor de “Zilveren Scheidsrechterfluit”. Jan van Dijk speldt 

hem de speld op en overhandigt hem de bijbehorende oorkonde. SvdE reikt aan hem 
ook een boeket bloemen uit. Tot slot roept Jan van Dijk William Smit naar voren. 

William woont nog steeds in het dorp (Nunspeet) waar hij ook geboren is. Jan zegt dat 

William in 10 jaar al een hele mooie carrière heeft gehad als scheidsrechter. Hij heeft 

op het hoogste niveau (Hoofdklasse) gefloten in het amateurvoetbal. Toen werd echter 

door de KNVB de Topklasse ingevoerd, waarna hij een stapje terug moest doen. Jan 
van Dijk zegt dat hij heel jong is begonnen, zodat er altijd nog kansen zijn, zodat hij 

hem veel succes wenst in zijn loopbaan. William maakt ook deel uit van de TC en 

verzorgt binnenkort nog een technische avond omtrent de rapportage. Voor William 

heeft de KNVB ook de “Zilveren Scheidsrechterfluit”. Jan van Dijk speldt hem de 

speld op en overhandigt hem de bijbehorende oorkonde. SvdE reikt aan hem ook een 

boeket bloemen uit. Jan van Dijk feliciteert alle jubilarissen, ook die van de COVS, en 
geeft het woord 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. Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 
  

 

 

15 Sluiting  

  

De voorzitter zegt, dat hij een aantal mensen nog een bloemetje wil uitreiken. In de 

eerste plaats Henk Schreurs, die de laatste maand een vervelende tijd achter de rug 

heeft. Op de training in Kampen is hij onwel geworden maar is er toch wonder-boven-
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wonder goed vanaf gekomen. Dat had ook best anders af kunnen lopen. Henk traint 

op dit moment niet meer mee, maar is nog wel vaak op de trainingsaccommodatie 
van KHC te vinden. De voorzitter overhandigt hem een bloemetje als een soort steun 

in de rug.  

De voorzitter richt zich tot Marinus Blankvoort, want hij heeft gehoord dat Marinus in 

1999 de organisatie van de kaartcompetitie heeft overgenomen van Jan Wissink. Dat 

is dus bijna 20 jaar. De voorzitter vindt dat ook wel een bloemetje waard en daarom 
roept hij Marinus Blankvoort naar voren en overhandigt hem een boeket bloemen. 

Marinus heeft toegezegd dat hij ook in het nieuwe seizoen 2018-2019 de kaartcompe-

titie van de SZO zal verzorgen. De voorzitter zegt dat hij in het komende seizoen graag 

de kaartavond nog een keer komt bezoeken. 

De voorzitter zegt nog één bloemetje beschikbaar te hebben voor de man, waar we de 

afgelopen drie jaar veel aan te danken hebben. Hij heeft het al eerder genoemd bij het 
punt bestuursbeleid, maar hij roept nu Tjibbe van Dijk, voorzitter van v.v. KHC, naar 

voren. We hopen nog vaak van deze ruimte van de v.v. KHC gebruik te mogen maken. 

De voorzitter dankt hem voor de gastvrijheid en de goede zorgen en overhandigt hem 

het laatste boeket bloemen. 

De voorzitter zegt dat we nu komen bij het laatste punt “merchandising”. We hebben 
nog inloopshirts, Fox40-fluitjes, vaantjes “Pupil van de Week”, notitieblokjes, COVS-

pennen, wervingsfolders van de SZO e.d. Als er iemand nog belangstelling heeft, dan 

kan hij zich bij de leden van de TC melden. We willen de SZO natuurlijk promoten 

met zo’n mooi inloopshirt. 
 

De voorzitter bedankt de leden voor het in hun gestelde vertrouwen, hun komst naar 

Kampen en wenste iedereen voor straks wel thuis. Hiermee sluit de voorzitter deze 

94ste Algemene Vergadering van de SZO af. 
 

 

 

Almere, 6 april 2018. 
 

 

 

Jan Lahuis, secretaris SZO. 
 

 

 


