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 Scheidsrechtersvereniging   
  opgericht 14 januari 1924 

  “Zwolle en omstreken”   

    

  koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 
 

 

 

 

Aan de leden, 
 

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) nodigt u uit tot het bijwonen van de 

Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op maandag 17 augustus 2020 in de kantine  

van de v.v. KHC, Sportpark “De Venen”, Veneweg 1, 8265 VC Kampen, aanvang 20.00 uur.  
 

 

A G E N D A 
 

 

1. Opening. 
 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 

4. Jaarverslag 2019 van de secretaris SZO. 
 

5. Jaarverslag 2019 van de penningmeester SZO.  
 

 Een financieel overzicht – en begroting – ligt vanaf 19.15 uur bij de ingang van de zaal ter inzage. 
 

6. Verslag kascommissie. 
 

7. Verkiezing kascommissie. 
 

 De heer J.W. Westendorp treedt volgens het Huishoudelijk Reglement reglementair af. Het bestuur 

 stelt voor om de heer S. de Jager te herbenoemen en de heer H. Maat in de kascommissie te be- 

 noemen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering moet er een nieuw reserve-lid worden benoemd. 
 

8. Vaststelling contributie 2020. 
 

 Overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van 27 maart 2017, zou de contributie in 
 verband met het naderend 100-jarig jubileum in 2018 worden verhoogd met € 5,=, waarna de con- 

 tributie tot 2024 niet meer zou worden verhoogd tenzij er zich (grote) financiële problemen zouden 

 voordoen. De contributie wordt in 2020 derhalve niet verhoogd en blijft € 50,= per seizoen voor de 

 gewone leden. Voor de niet-actieve leden (voorheen donateurs) blijft de contributie € 37,50. Degene 

 die via een automatische incasso betaalt, wordt per half jaar de helft van de contributie in rekening 

 gebracht. De contributie voor de A-aspiranten (tot 19 jaar) wordt sinds 1 januari 2020 gesteld op 
 € 10,= per jaar. De afdracht aan COVS Nederland voor deze leeftijdscategorie bedraagt sinds 2020 

 € 9,=. De contributie voor B-aspiranten (19 – 22 jaar) wordt gehandhaafd op € 20,=. Via een even- 

 tuele automatische incasso kan ook in dat geval twee keer de helft worden afgedragen.  

 In de Algemene Ledenvergadering wordt hiervan melding gemaakt. 
 

9. Vaststelling begroting 2020. 
 

 De begroting - en financieel overzicht - ligt vanaf 19.00 uur bij de ingang van de kantine ter inzage. 
 

10. Bestuursbeleid. 
 

 De voorzitter zal zoals gebruikelijk tijdens de vergadering het gevoerde bestuursbeleid toelichten. 
 

11. Bestuursverkiezing. 
 

 Volgens het rooster van aftreden overeenkomstig artikel 13, lid 3, van het Huishoudelijk Reglement 

 is de secretaris, de heer J. (Jan) Lahuis, periodiek aftredend. De heer Lahuis heeft het bestuur in de 

 bestuursvergadering van 24 oktober 2019 reeds laten weten, dat hij zich – bij leven en welzijn – als 
 secretaris ter beschikking stelt tot de Algemene Ledenvergadering van 2024, wanneer de SZO het 100- 

 jarig bestaan viert, tenzij het bestuur van mening is, dat hij eerder dient af te treden. 
 

 Daarnaast is de heer W. (William) Smit van de Technische Commissie aftredend. Hij werd in 2017 
 voor een periode van 3 jaar benoemd, zodat hij thans aftredend is. De heer Smit heeft de portefeuille- 

 houder van het bestuur, de heer A.H. van Bruggen, laten weten, dat hij zich herkiesbaar stelt. Het 

  bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om de heer Smit op grond van het Huishoudelijk Regle- 

 ment voor een volgende periode van 3 jaar te herbenoemen. 
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 Daarnaast heeft de heer A. (Age) Albada aan het bestuur kenbaar gemaakt, dat hij zijn functie in 
 de Technische Commissie wenst neer te leggen, aangezien hij deze functie niet langer combineren 

 kan met de functie van trainer van de groep Emmeloord en zijn drukke maatschappelijke baan. 

 Het bestuur heeft een vervanger weten te vinden in de persoon van R. (Remco) Jongman uit 

 Emmeloord. De heer Jongman zal in het rooster van aftreden de plaats van de heer Albada in 

 nemen, zodat hij op de  Algemene Ledenvergadering zal worden benoemd voor de periode van 1 jaar. 
  

 Ingevolge het bepaalde in artikel 17, lid 6, van de huidige Statuten, moet een kandidaatstelling door 

 de leden uiterlijk 7 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering (derhalve vóór 10 augustus a.s.) per 

 aangetekend schrijven bij de secretaris zijn ingediend. De kandidaatstelling moet worden vergezeld 

 van een door de kandidaat getekende bereidverklaring, gesteund door 1/10 deel van het aantal 
 stemgerechtigde leden, met een maximum van vijf en twintig. 
 

12. Rondvraag. 
 

 Een rondvraag is bedoeld voor het stellen van vragen, waarop door het bestuur een antwoord  

 kan worden gegeven. Mocht geen afdoende antwoord kunnen worden gegeven, dan neemt het 

 bestuur deze vraag, toelichting en eventuele opmerking(en) mee naar de eerstvolgende bestuurs- 

 vergadering, waarna een besluit wordt genomen. De rondvraag is derhalve niet bedoeld voor het 

 voeren van een discussie, aangezien aan- en opmerkingen over het tot dusver gevoerde bestuurs- 

 beleid thuishoren bij agendapunt 10. 
 

 Mochten er dringende vragen voor de rondvraag zijn, dan adviseert het bestuur de leden om deze 

 vragen één of twee dagen vóór de vergadering kenbaar te maken, zodat het bestuur zich daarop 

 eventueel nog kan voorbereiden. 
 

13. Huldigingen. 
 

 Ook in 2020 worden er weer enkele SZO-leden gehuldigd. Er is één (1) SZO-lid, die 40 jaar lid is 

 van de COVS en drie (3) SZO-leden, die 50 jaar lid zijn van de COVS. Er zijn aanvragen bij de 
 secretaris van COVS Nederland ingediend om aan deze jubilarissen de bij behorende spelden uit te 

 reiken. De desbetreffende SZO-leden worden afzonderlijk benaderd met het verzoek om de ALV van 

 2020 bij te wonen om de spelden in ontvangst te nemen. 
 

14. Genodigden aan het woord. 
 

15. Sluiting. 
 

 

 

 

 Namens het bestuur, 

 

 

 
 Eddy de Gier, voorzitter,  

 

 

 

 

 
 

 Jan Lahuis, secretaris. 


