Nummer 2019 - 081
SCHEIDSRECHTERSVERENIGING
Opgericht 14 januari 1924

“Zwolle en Omstreken”
Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970

“Lief & Leed- en Vergoedingenbesluit”
van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.
Ten aanzien van een aantal punten zijn we voor de uitvoering van deze regeling afhankelijk van alle
leden van onze vereniging inclusief het bestuur. Mochten er bepaalde zaken niet doordringen tot het
bestuur, dan kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.
In bijzondere gevallen kan van dit besluit worden afgeweken, nadat daarover in het bestuur consensus
is bereikt.
Omschrijving lief- en/of leed

Bedrag

1

Bij (langdurige) ziekte wordt er door een bestuurslid of een eventuele afgevaardigde
namens het bestuur aan het desbetreffende SZO-lid een fruitmand ter waarde van
€ 15,= overhandigd.

€ 15,=

2

Door of namens het bestuur van de SZO wordt geen aandacht besteed aan de normaal
voorkomende (sport)blessures, die we in de (voetbal)sport kennen.

---

3

Na een ziekenhuisopname, langer dan 5 dagen, wordt er bij thuiskomst door een
bestuurslid of een eventuele afgevaardigde namens het bestuur aan het desbetreffende
SZO-lid een bloemetje ter waarde van € 15,= overhandigd.

€ 15,=

4

Bij overlijden van een lid van de SZO, zal het bestuur – indien het bestuur middels een
rouwkaart van de droevige gebeurtenis in kennis is gesteld – zoveel mogelijk worden vertegenwoordigd op de begrafenis of crematie. Indien het een vooraanstaand lid (b.v. een
bestuurslid, ereleden, leden van verdienste etc.) van de SZO betreft, kan het bestuur per
individueel geval een besluit nemen om een bloemstuk met opschrift ten behoeve van de
uitvaart of crematie ter beschikking te stellen. Daarnaast dient het bestuur een besluit
te nemen over het al dan niet plaatsen van een advertentie in de dagbladen.

5

Bij een huwelijk van één van de leden van de SZO wordt – indien het bestuur middels
een trouwkaart van de heuglijke gebeurtenis in kennis is gesteld en wordt uitgenodigd
voor de receptie en/of het huwelijksfeest – aan het bruidspaar namens de SZO een
cadeaubon (Iris) ter waarde van € 25,= aangeboden. Daarnaast kunnen de individuele
bestuursleden {en eventuele partner(s)} besluiten om persoonlijk ook een envelop met
inhoud – naar eigen believen en in onderling overleg – (uit eigen portemonnee) te overhandigen.

€ 25,=

6

Bij de geboorte van een kind van één van de leden van de SZO wordt – indien het
bestuur middels een geboortekaartje van de heuglijke gebeurtenis in kennis is gesteld –
aan de desbetreffende ouders een cadeaubon (Iris) ter waarde van € 20,00 aangeboden.

€ 20,=

7

Leden van de SZO, die 25, 40, 50, 60 of meer jaren zijn getrouwd, worden - indien het
bestuur middels een kaart van de heuglijke gebeurtenis in kennis is gesteld en wordt
uitgenodigd voor de receptie en/of het huwelijksfeest – namens de SZO een cadeaubon
(Iris) ter waarde van € ….,.. en een boeket bloemen t.w.v. € 10,= aangeboden.
– 25 of 40 jaar = € 25,=;
– 50 of 60 jaar = € 40,=;
– 75 of meer jaren = € 50,=.

---

€ 25,=
€ 40,=
€ 50,=

Daarnaast kunnen de individuele bestuursleden {en eventuele partner(s)} besluiten om
persoonlijk ook een envelop met inhoud (uit eigen portemonnee) te overhandigen.
8

Bij een COVS Onderscheiding wordt er tijdens de uitreiking namens de SZO een boeket
bloemen t.b.v. het “thuisfront” aangeboden en wordt hieraan aandacht besteed in het
clubblad en op de website.
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---

9

Bij een Koninklijke Onderscheiding wordt er bij een mogelijke uitnodiging een envelop
met een inhoud ter waarde van € 30,= overhandigd. Daarnaast wordt hieraan aandacht
besteed in het clubblad en op de website.

€ 30,=

10 Jubileum zusterverenigingen COVS in District Oost
25 jarig bestaan – een envelop met inhoud of cadeaubon (Iris) ter waarde van …..
40 jarig bestaan – een envelop met inhoud of cadeaubon (Iris) ter waarde van …..
50 jarig bestaan – een envelop met inhoud of cadeaubon (Iris) ter waarde van …..
75 jarig bestaan – een envelop met inhoud of cadeaubon (Iris) ter waarde van …..
100 jarig bestaan – een envelop met inhoud of cadeaubon (Iris) ter waarde van …..

€
€
€
€
€

20,=
25,=
30,=
40,=
50,=

€
€
€
€
€

20,=
25,=
30,=
40,=
50,=

In alle gevallen geldt dat het bestuur een uitnodiging of (schriftelijk) bericht (eventueel
via e-mail) moet hebben ontvangen.
11 Jubileum voetbalverenigingen in het rayon van de SZO.
25 jarig bestaan – een envelop met inhoud of cadeaubon (Iris) ter waarde van …..
40 jarig bestaan – een envelop met inhoud of cadeaubon (Iris) ter waarde van …..
50 jarig bestaan – een envelop met inhoud of cadeaubon (Iris) ter waarde van …..
75 jarig bestaan – een envelop met inhoud of cadeaubon (Iris) ter waarde van …..
100 jarig bestaan – een envelop met inhoud of cadeaubon (Iris) ter waarde van …..
In alle gevallen geldt dat het bestuur een uitnodiging of (schriftelijk) bericht (eventueel
via e-mail) moet hebben ontvangen.
12 Bij een Kampioenschap van voetbalverenigingen in het rayon van de SZO wordt er na
een uitnodiging t.b.v. de receptie een set assistent-scheidsrechtersvlaggen van de SZO
aan het bestuur van de desbetreffende voetbalvereniging aangeboden.

---

13 Indien iemand lid wordt van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o., dan krijgt hij als
welkomstcadeau gratis een mouwembleem van de COVS aangeboden.

---

14 Bovenstaande regeling heeft uitsluitend betrekking op leden en donateurs van de
Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. en voetbalverenigingen in het werkgebied (rayon)
van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.
VERGOEDINGEN
15 Alle vrijwilligers – lijst te bepalen door het bestuur – van de Scheidsrechtersvereniging
Zwolle e.o. (SZO) ontvangen rondom Kerst en Jaarwisseling een attentie van het bestuur
als waardering voor de inzet van het voorafgaande jaar. Het bestuur van de SZO bepaalt
elk jaar welke attentie aan de vrijwilligers wordt geschonken. Dit kan variëren van een
rollade, krentenwegge, vleesschotel of anderszins.

---

16 Elk jaar wordt er aan de Ontspanningscommissie een bedrag ad € 200,= ter beschikking
gesteld voor de organisatie van de kaartcompetitie. Op voorstel van de penningmeester
kan een ander bedrag worden vastgesteld.

€ 200,=

17 Tijdens elk seizoen worden aan alle trainers van de trainingsgroepen in Emmeloord en
in Kampen tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart een enveloppe met inhoud
t.w.v. € 40,= – of anderszins b.v. een Irisbon – aangeboden.

€ 40,=

18 Het afsluitende etentje van de trainingsgroepen Emmeloord en Kampen om gezamenlijk
het seizoen af te sluiten komt ten laste van de SZO-leden van de trainingsgroepen zelf.
Het bestuur kan besluiten om voor beide locaties een bijdrage toe te kennen van maximaal € 50,=.

€ 50,=

19 Het bestuur gaat met de partners elk seizoen één keer uit eten. De kosten van het diner
van de bestuursleden komen het ene jaar ten laste van de exploitatie van de SZO en het
andere jaar worden de kosten door de bestuursleden zelf betaald. De kosten voor de
partners komen ten laste van de bestuursleden zelf. Het voornoemde etentje kan/mag
ook anders worden ingevuld b.v. met een barbecue bij één der bestuursleden. In dat
geval komen de kosten het ene jaar ten laste van de exploitatie van de SZO en het daar
op volgende jaar voor rekening van de bestuursleden zelf.

---

20 Alle bestuursleden hebben een functie binnen het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. aanvaard. Alle daarmee gemoeide werkelijke kosten (telefoon – inktcartridges – portokosten e.d.) kunnen bij de penningmeester van de SZO in rekening

---
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worden gebracht. Alle reiskosten, welke geen directe relatie hebben met de functie kunnen eveneens bij de penningmeester van de SZO in rekening worden gebracht. Het ligt
aan elk afzonderlijk bestuurslid om te bepalen, welke reiskosten worden gedeclareerd en
welke niet.
21 De werkelijk gemaakte reiskosten van bestuursleden, commissieleden, leden die de SZO
vertegenwoordigen, kunnen tegen een bedrag van € 0,20 per kilometer worden gedeclareerd, waarbij er gebruik dient te worden gemaakt van een declaratieformulier, te verkrijgen bij de secretaris. Dit alles ter goedkeuring door de voorzitter, de penningmeester
of het bestuur.

---

22 Indien door of namens het bestuur een activiteit wordt geïnitieerd, dan wordt te allen
tijde eerst het volledige bestuur geïnformeerd, waarna een bestuursbesluit wordt genomen. Hierna kan de penningmeester van de SZO het bedrag betaalbaar stellen.

---

23 De uitvoering en verantwoordelijkheid van de bovengenoemde regeling berust bij het
bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.. Het bestuur kan zich laten bijstaan door een lid of leden, die – in opdracht van het bestuur – uitvoering geven aan de
bovengenoemde regeling(en).

---

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO)
d.d. 27 mei 2019, nummer 2019 - 081.

Eddy de Gier, voorzitter

Jan Lahuis, secretaris
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