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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  
  Opgericht 14 januari 1924 

   

  
“Zwolle en Omstreken”   

Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

CONCEPT-BESLUITENLIJST 
 

Telefonisch bestuursvergadering Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. d.d. 24 augustus 2020 
 

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, portefeuillehouder SZO (HvB); 

   W. Jongman, portefeuillehouder SZO (WJ); 
 

Pnt Omschrijving – besluit Actie door: 

1 Opening en vaststelling definitieve agenda Actie door: 

 
 

De voorzitter opent deze telefonische vergadering – via Skype – en heet iedereen 
van harte welkom. De secretaris heeft een verkorte agenda opgesteld. HvB wil 

graag de Beltona Cup toevoegen bij punt. 8. Verder wordt de akkoord bevonden. 
 

 

 
 

2 Besluitenlijst vorige bestuursvergadering d.d. 24 juni 2020 Actie door: 

 
 

We hadden de vorige bestuursvergadering geen agenda opgesteld, want het ging 

hoofdzakelijk om de voorbereiding van de JAV van COVS Nederland van zaterdag 

3 oktober a.s.. De besluitenlijst van 24 juni jl. is de vorige keer niet behandeld. 

De voorzitter vraagt of er nog aan- of opmerkingen zijn op de besluitenlijst van 24 

juni 2020. Er zijn geen opmerkingen zodat de besluitenlijst onder dankzegging 
aan de secretaris wordt goed gekeurd en vastgesteld. De definitieve versie zal nu 

op de website worden gepubliceerd. 
 

 

 

 

 

 

 
Jan 
 

3 Ingekomen stukken en mededelingen Actie door: 

 
 

Er zijn 3 ingekomen stukken, die beide terug keren op de agenda. Het gaat om 
een verzoek om aanstelling van twee assistent-scheidsrechters bij s.v. Batavia ’90 

tegen Flevo Boys en planning van het gesprek met de KNVB District Noord-Oost 

op 15 september a.s., alsmede de power-point van het VCN m.b.t. de spelregel-

wijzigingen. Er zijn verder geen mededelingen. 
 

 

 
 

4 Lief en Leed bij de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO)  Actie door: 

 
 

De voorzitter vraagt of we nog meer gevallen hebben binnen de SZO, naast de 

gevallen, die op de ALV reeds zijn genoemd. Deze zijn er niet. JL merkt op, dat de 

SZO in de laatste periode veel “goodwill” heeft gekweekt bij de SZO-leden. Er is in 
deze Corona-tijd veel aandacht besteed aan het lief en leed binnen de SZO. Dit 

wordt door alle bestuursleden bevestigd.  
 

 

 
 

5 Terugblik Algemene Ledenvergadering SZO d.d. 17 augustus 2020 Actie door: 

 
 

a. Terugblik op het verloop van de vergadering; 
Het verloop van de ALV was goed. De vaart zat er lekker in. EdG geeft aan, dat er 

ook geen schokkende dingen waren. De SZO kan terug zien op een geslaagde 

Algemene Ledenvergadering. WJ geeft aan dat de opkomst uiteindelijk toch nog is 

meegevallen. JL geeft aan dat er 27 SZO-leden aanwezig waren inclusief bestuur 

maar exclusief 4 externe genodigden. Alle stukken werden zonder op- of aanmer-
kingen goedgekeurd. Ook de benoemingen leverden geen problemen op. Al met al 

een goede Algemene Ledenvergadering.  

b. Uitvoering huldiging jubilarissen en gedecoreerden; 

EdG zegt dat hij alle jubilarissen gevraagd heeft of men er problemen mee had, 

dat de spelden zouden worden opgespeld. Dat was voor iedereen geen probleem. 

Iedereen was content met de wijze waarop alles is verlopen. WJ geeft aan dat het 
voorstel zoals dat door de secretaris was opgesteld en door EdG werd voorgelezen 

ook recht doet aan de wijze waarop Tjibbe van Dijk inhoud heeft gegeven aan zijn 

scheidsrechtercarrière maar ook hoe de SZO thans daar haar voordeel mee doet. 

Het is mooi om te zien, hoe bepaalde zaken emoties bij iemand teweeg brengen. 

Alle huldigingen, ook die van de KNVB, zijn goed verlopen. 
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c. Genodigden aan het woord. 

EdG zegt wel blij te zijn met het slotwoord van de erevoorzitter Jan Wissink. WJ 
zegt dat de aanwezigheid van een hoofdbestuurslid van de COVS nog bijna nooit 

heeft plaatsgevonden. Zijn aanwezigheid moet ook een positief doel hebben. WJ 

zegt voorzitter Theo Solen wel eens gezien te hebben bij een jubileum of bij de uit-

reiking van een onderscheiding. 
 

6 Voorbereiding Bestuurdersoverleg COVS District Oost d.d. 31 augustus 2020  Actie door: 
 

 

a. Document dat aan de COVS-groepen is verstrekt; 

EdG zegt het jammer te vinden dat er nog weinig groepen hun verantwoordelijk-
heid hebben genomen en nog niet hebben gereageerd. Hij zegt hier nog niet klaar 

mee te zijn. WJ zegt dat het documenten van de secretaris nog wel flink moet 

worden bijgeschaafd. JL zegt dat het bedoeld is als “een schot voor de boeg”. Het 

is een “eerste aanzet” tot goed document. 

b. Document dat aan het VCN werd toegezonden; 

EdG zegt dat het vreemd is dat er geen ontvangstbevestiging is ontvangen. Na de 
bijeenkomst in Deventer gaan we kijken of een herinnering noodzakelijk is. We 

hebben het VCN – in principe - heel veel werk “uit handen” genomen; We zullen 

nog moeten afwachten waar dit VCN een week of drie vóór de JAV mee komt. We 

wachten eerst het overleg in Deventer af. Afgesproken wordt dat dit document 

ook naar de COVS-groepen van COVS District Oost wordt verzonden. 

c. Woordvoerder COVS District Oost; 
JL zegt dat de woordvoerder van COVS District Oost, André Bakker van de SAO, 

vorig jaar met “een kluitje in het riet” werd gestuurd. Dat moeten we dit keer zien 

te voorkomen. JL zegt dat hij denkt aan Wout Jongman als woordvoerder van het 

COVS District Oost. JL zegt het wel te willen en kunnen doen, maar dat het - ook 

gezien zijn verleden - beter is om iemand anders aan te wijzen. Als WJ het wel wil 
doen, zal de SZO zich daar “sterk” voor maken. RvdE geeft aan dat WJ ook het 

document dat naar het VCN werd gestuurd heeft opgesteld, zodat het ook logisch 

is dat hij dat het beste tijdens de JAV kan verwoorden. 

d. Afschaffing vakblad “de Scheidsrechter”; 

WJ heeft zich verbaast over het feit dat het VCN (Johan Suurd) vindt dat we op 

onze ALV iets over de werkzaamheden van het VCN moeten verkondigen, terwijl 
het VCN hun eigen communicatiemiddel, het blad “de Scheidsrechter” heeft af-

geschaft. Daardoor wordt de afstand tussen Hoofdbestuur en de achterban ook 

steeds groter. EdG zegt dat hij dit in het overleg met de 12 andere COVS-groepen 

van COVS District Oost ook naar voren zal brengen. Hij is van mening dat 

sommige groepen niet voor hun mening durven uit te komen.  
e. Voorstel COVS District Oost – amendement op Statuten COVS; 

Dit punt zal even worden benoemd, maar in principe komt de amendement op de 

agenda van de JAV terug. Alleen de COVS-groep Apeldoorn heeft een ietwat ge-

wijzigd standpunt. 

f. Overige zaken. Geen 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jan 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Eddy 

 
 

7 Financiële zaken Actie door: 

 
 

a. Factuur v.v. KHC m.b.t. ALV d.d. 17 augustus 2020; 

Factuur is voldaan. De v.v. KHC heeft de uitgifte van de koffie voor haar rekening 

genomen. Dat is heel mooi. 
b. Donatie SZO t.b.v. afscheid Han Marsman d.d. 31 augustus 2020; 

JL zegt dat hij dit met Jan Elferink (Winterswijk) heeft geïnitieerd. Er is besloten 

om € 7,50 per groep te doneren. Jan Elferink verzorgt de financiën en zal het geld 

over maken op het nummer van Deventer. De groep Deventer zal dit vervolgens 

ook verder afhandelen. Zij zullen ook het woord voeren. EdG vindt dit ook prima, 
anders staat de SZO weer op de voorgrond. Dat doen we al genoeg. 

c. Overige zaken. 

RvdE zegt dat hij de brief van het VCN heeft doorgestuurd naar het bestuur van 

de SZO, zodat we kunnen wat we aan de landelijke COVS afdragen en dat zij ook 

geen nadeel ondervinden van ons afwijkende lidmaatschappen. JL zegt dat het 

aantal leden niet klopt. RvdE zegt dat we 134 leden hebben, maar dat ze 133 in 
rekening brengen. JL vindt dat dit zichtbaar moet worden gemaakt. 
 

 

 

 

 
 

 

Jan Elferink 

Jan Lahuis 
 

8 Technische Zaken  Actie door: 

 
 

a. Voorbereiding overleg met KNVB District Noord-Oost d.d. 15-09-2020; 
EdG zegt dat het anders is bedoeld, dan we in eerste instantie hebben verwoord. 
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Actieve scheidsrechters kunnen vragen stellen. WJ acht het wel van belang dat 

het bestuur van de SZO aanwezig is, voor zover men beschikbaar is. JL had dus 
verwacht dat het een overleg zou zijn met het bestuur van de SZO. Dit hebben we 

niet goed geïnterpreteerd. Dan moeten we onze (actieve) leden uitnodigen voor de 

bijeenkomst van 15 september a.s. 

b. Arbitrageplan CSV ’28 / COVS / SZO / KNVB; 

De COVS heeft een Arbitrageplan. WJ zegt dat het volgens Johan Suurd zo goed 
als rond is. EdG zegt dat de CSV ’28 ook een arbitrageplan heeft. JL zegt dat de 

SZO ook een arbitrageplan. JL heeft het zelf opgesteld, waarbij het exemplaar van 

de v.v. HHC uit Hardenberg als voorbeeld heeft gediend. EdG stelt voor dat we 

binnenkort het exemplaar van COVS Nederland opvragen. Daarna kunnen wij de 

exemplaren met elkaar vergelijken om te kijken wat het beste uit de verf komt. 

EdG zegt dat we het Arbitrageplan ook kunnen agenderen voor het vervolgoverleg 
met de Zwolsche voetbalverenigingen dat in het najaar zou plaatsvinden. EdG 

stelt voor dat we daarvoor Jan Bosscher van de CSV ’28 ook voor uitnodigen. 

c. Aanstelling scheidsrechters bij oefenwedstrijden in stille periode; 

HvB zegt dat hij de laatste tijd heel veel aanvragen krijgt om scheidsrechters bij 

vriendschappelijke wedstrijden. Hij zegt zijn administratie ook op orde te moeten 
brengen. Hij wil trachten scheidsrechters aan te stellen, die bij het desbetreffende 

niveau passen. 

d. Spelregelwedstrijden om DJKT Bokaal via Socrative.com; 

JL zegt dat hij alle SZO-leden een e-mail heeft gestuurd met een uitleg omtrent 

de deelname aan de spelregelwedstrijden zoals HvB en de TC gevraagd heeft. 

HvB zal in overleg met de TC bepalen wanneer we weer beginnen. 
e. Overige zaken. 

HvB zegt weer een uitnodiging te hebben gehad om de Beltona Cup. Hij heeft een 

schema ontvangen, die betrekking heeft op de wedstrijden, die de SZO moet voor-

zien van arbitrale trio’s. De SZO heeft een 15-tal wedstrijden. Het betreft poule A 

en B. HvB zegt dat er een zestal nieuwe voetbalverenigingen zijn bijgekomen. Het 

gaat iedere keer om wedstrijden op de maandagavond. Dat is gunstig i.v.m. met 
de trainingen op dinsdagavond. 

HvB zegt dat hij ook is benaderd door andere voetbalverenigingen om een arbi-

traal trio. 

HvB zegt dat hij een bedankje heeft gehad van de v.v. Urk, waar een drietal leden 

van de SZO hebben gefloten op een toernooi. Zij waren content en onze leden 
vonden het leuk. 

HvB deelt mede dat er enkele landelijke evenementen door de KNVB in Zeist zijn 

afgelast. Deze vinden nu online plaats. Ook vindt er weer online overleg plaats 

om de docenten “bij te praten”.  

De KNVB heeft ook een protocol uitgevaardigd voor het houden van de themabij-

eenkomsten. 
HvB deelt mede dat hij zelf een 2e set piepvlaggen kan overnemen van Maickel 

Dijkstra. Hij kan ze ook namens de SZO aanschaffen. Hij moet Maickel nog even 

benaderen om de prijs. 

EdG stelt voor om ze namens de SZO aan te schaffen. Dan ligt er een set bij de 

voorzitter EdG en een set bij de portefeuillehouder HvB. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Jan 

 

 

 
Eddy 
 

9 Wat verder ter tafel komt – Rondvraag Actie door: 

 
 

JL zegt dat de laatste “Challenge” is ingevuld door Maickel Dijkstra. Maickel heeft 

Siem de Jager genomineerd. Hij vraagt aan HvB of Siem zijn bijdrage reeds heeft 
ingeleverd. HvB zegt dat hij zojuist iets van Siem heeft ontvangen. Hij zal dit deze 

week door sturen. Siem heeft Jos Huis in ’t Veld genomineerd. HvB zal het voor-

beeld van de “Challenge” aan Jos Huis in ’t Veld doen toekomen. 
 

 

 

Hans 
 

Hans 
 

10 Sluiting  

 
 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun positieve bijdrage en sluit om circa 

22.15 uur deze telefonisch vergadering. 
 

 

 
 

 

 

Zaandam, 24 augustus 2020 
 

Jan Lahuis, 
 

Secretaris scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
 

 


