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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  
  Opgericht 14 januari 1924 

   

  
“Zwolle en Omstreken” 

  
Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

 

CONCEPT-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SZO d.d. 17 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 (commissaris I) (HvB); 

   W. Jongman, portefeuillehouder SZO (commissaris II) (WJ); 
 

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

   Genodigden (4) Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. en Scheidsrechtersvereni-  

   ging Nijverdal e.o. (zusterverenigingen COVS District Oost), alsmede Johan Suurd 
   namens COVS Nederland; 
 

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

   2 leden KHC, bediening in het clubhuis van v.v. KHC 
 

1 Opening Actie: 

 
 

De voorzitter, Eddy de Gier, opent de vergadering en heet iedereen omstreeks 20.05 

uur hartelijk welkom op deze uitgestelde jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 

de SZO. In verband met het Corona-virus zou deze ALV reeds op 30 maart 2020 heb-

ben plaatsgevonden. We zijn blij onze vergadering voor de vijfde keer in het clubhuis 
van de v.v. KHC te kunnen houden.  
 

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 Jan Wissink, en de 

- de Ereleden Wout Jongman en Klaas Muis; 

- er zijn geen Leden van Verdienste aanwezig; zij hebben zich afgemeld; 
- namens de KNVB District Noord-Oost, de heren Jan van Dijk en Siem de Jager; 

- de voorzitter Peter Stolk en vicevoorzitter Rudy Boone van onze zustervereniging 

   Deventer; 

- bestuurslid Maickel van Munster van onze zustervereniging Nijverdal; 

- portefeuillehouder Johan Suurd, namens het hoofdbestuur COVS Nederland;  

 

De voorzitter zegt dat er ons dit jaar geen SZO-leden zijn ontvallen, zodat een moment 

stilte thans niet noodzakelijk is. 
 

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 25 maart 2019  

 
 

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

op 25 maart 2019 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: Hans van Duren (Raalte), COVS NOT (Oldenzaal), Fred Mulder 

(Kampen), Robèrt Hoornstra (Zwolle), Hans van der Veen (Dalfsen), COVS Zutphen 
(Voorst), Ron Sotthewes (voorzitter COVS Nederland – Schalkhaar), Gerrit Kuiper 

(Veessen), Peter Kost (Elburg), William Smit (Nunspeet), Jan Jongman (Emmeloord), 

Maickel Dijkstra (Lelystad), Wim Weuring (Zwolle), Herman Jongman (Zwolle), COVS 

Nijmegen (Nijmegen), Henk Damhuis (Dronten), Martin Eikelboom (Heerde), Bert de 

Roo (Kampen), Jonas van Bergen (Dronten), Herman van Diepen (Wezep), Jan Dul 
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(Heerde), Arjen van ’t Slot (Nunspeet), Stan Burm (Zwolle), Herman Snijder (Zwolle), 

Jan Broekhuis (Lelystad) en Reiny Griemink (Zwartsluis). 
 

Er hebben 22 SZO-leden de moeite genomen om zich af te melden en drie Oostelijke 
COVS-groepen, alsmede de landelijk voorzitter van COVS Nederland. 
 

De secretaris leest vervolgens de e-mail voor, die hedenmorgen van erelid Herman 

Snijder werd ontvangen. 
 

Er zijn ingekomen stukken ontvangen van het VCN, die op de Algemene Ledenver-

gadering van de SZO zouden moeten worden behandeld. De datum voor de JAV van 

COVS Nederland is 3 oktober 2020. De JAV wordt gehouden in het clubhuis van de 

SVDU Utrecht. I.v.m. de Corona-maatregelen is dit inmiddels gewijzigd in Nijmegen. 
Er komt nog een vooroverleg met alle 13 COVS-groepen van COVS District Oost. Het 

bestuur van de SZO heeft reeds aan het VCN aangekondigd, dat er nog een amende-

ment van de Oostelijke groepen komt. Het bestuur van de SZO heeft reeds drie docu-

menten aan het VCN aangeboden. De één gaat over het afschaffen van het digitale 

vakblad "de Scheidsrechter". De ander gaat over een amendement op de Statuten van 
COVS Nederland m.b.t. de verkiezing van hoofdbestuursleden, dat vorig jaar op een 

fiasco uitdraaide. Het derde document heeft betrekking op de huidige wijziging van de 

Statuten, die niet op een correcte wijze aan de COVS-groepen werd medegedeeld. In 

een apart belegde bestuursvergadering ten huize van de secretaris te Zaandam is 

door het bestuur van de SZO een notitie opgesteld, die aan het VCN werd aangebo-

den. Aangezien we i.v.m. de Corona-crisis niet konden bevroeden wanneer onze 
Algemene Ledenvergadering zou worden gehouden, heeft het bestuur van de SZO 

haar eigen verantwoordelijkheid genomen en de SZO-leden niet meer om een mening 

gevraagd. Het bestuur van de SZO verwacht wel dat zij de documenten in de 

lijn van de verwachte standpunten van de SZO-leden hebben opgesteld. Indien er nog 

SZO-leden zijn, die hiervan op de hoogte gesteld wensen te worden, dan kunnen zij 
hun naam bij de secretaris van de SZO kenbaar maken. Dan worden deze (digitale) 

documenten aan hen toegestuurd. We weten niet welke aanvullende documenten nog 

door de gezamenlijke COVS-groepen van COVS District Oost worden opgesteld. 
 

Mededelingen 

Evenals vorig jaar wil de secretaris de leden van de SZO wijzen op de aanwezigheid 

van de website van de SZO, die in 2018 in gebruik werd 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 vanaf 17 maart 2008 tot heden. 

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 134 leden en is daarmee volgens het Jaarverslag van COVS 

Nederland nà de COVS-groepen Breda, Groningen en Den Haag de drie na grootste 

COVS-groep van COVS Nederland. De SZO kent thans 7 ere-leden, waaronder de ere-
voorzitter, 6 leden van verdienste, 98 gewone leden, 15 niet actieve leden (voorheen 

donateurs), 5 juniorleden B (19 t/m 22 jaar) en 3 juniorleden A (14 t/m 18 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 2019 van de secretaris  

 
 

De voorzitter stelt het Jaarverslag 2019 van de secretaris aan de orde. Hij neemt ook 

het Jaarverslag 2019 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 2019 onder dankzegging aan de secreta-

ris Jan Lahuis onder applaus ongewijzigd wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

 
 

5 Jaarverslag 2019 van de penningmeester   

 
 

De voorzitter stelt het Financieel Verslag 2019 van de penningmeester aan de orde. 
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De jaarstukken hebben vanaf 19.15 uur ter inzage gelegen bij de ingang van het 

clubhuis. Hij geeft het woord aan de penningmeester René van der Elst. De penning-
meester geeft vervolgens een toelichting op de financiële cijfers. Hij vraagt of er nog 

vragen zijn over deze financiële stukken. Er zijn verder geen vragen of op- en/of aan-

merkingen op de jaarcijfers, zodat deze onder dankzegging aan de penningmeester 

René van der Elst worden goed gekeurd en vastgesteld.   
 

 

6 Verslag kascommissie  

 
 

De kascommissie bestaat uit de leden Jan Willem Westendorp en Siem de Jager. De 

voorzitter vraagt wie van de kascommissie hij het woord mag geven. Hij geeft het 

woord aan Siem de Jager. Siem de Jager deelt vervolgens mede, dat de kascommissie 

tijdens de kascontrole op 28 juli jl. geen onvolkomenheden hebben aan getroffen in 
de financiële administratie, zodat hij namens de kascommissie de Algemene Vergade-

ring adviseert om de penningmeester en het bestuur van de SZO te dechargeren. Dit 

wordt met een applaus bevestigd. 
 

 

7 Verkiezing kascommissie  

 
 

De voorzitter deelt mede dat de heer J.W. (Jan Willem) Westendorp reglementair vol-

gens het Huishoudelijk Reglement aftreedt. Het bestuur stelt de Algemene Vergade-

ring  voor om de heer S. (Siem) de Jager voor één jaar te herbenoemen en om reserve-

lid, de heer H. (Henk) Maat in de kascommissie te benoemen. Er zijn geen tegenkan-
didaten ingediend, zodat ze bij acclamatie zijn benoemd. De voorzitter vraagt wie we 

thans als reservelid mogen noteren. De heer I.M. (Ivor) Knol biedt zich spontaan aan. 
 

 

 
 

8 Vaststelling contributie 2020  

 
 

De voorzitter deelt mede dat overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering 
van 27 maart 2017, de contributie in verband met het naderend 100-jarig jubileum 

in 2018 zou worden verhoogd met € 5,=, waarna de contributie tot 2024 niet meer 

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

penningmeester heeft in het bestuur aangegeven, dat de SZO de financiën geel goed 

op orde heeft, zodat de contributie in 2020 derhalve niet behoeft te worden verhoogd 
en blijft deze € 50,= per seizoen voor de gewone leden. Voor niet-actieve leden (voor-

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

betaalt, wordt per half jaar de helft van de contributie in rekening gebracht. De con-

tributie voor 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 

1 januari 2020 € 9,=. De contributie voor B-aspiranten (19-22 jaar) wordt gehand-
haafd op € 20,= . Via een eventuele automatische incasso kan ook in dat geval twee 

keer de helft worden afgedragen. De voorzitter vraagt wie hierover nog vragen heeft. 

Deze zijn er niet. 
 

 

 
 

9 Vaststelling begroting 2020  

 
 

De voorzitter deelt mede dat ook de begroting 2020 vanaf 19.15 uur ter inzage heeft 

gelegen. Hij geeft andermaal het woord aan de penningmeester René van der Elst. Hij 

geeft weer aan de hand van de beelden op het scherm een toelichting op de begroting 

voor 2020. 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,=. Hij vraagt of er thans 

nog vragen zijn over de begroting 2020. Deze zijn er niet zodat de begroting voor 2020 

ook wordt goed gekeurd en vastgesteld.  
 

 

 
 

10 Bestuursbeleid  

 
 

De voorzitter deelt mede, dat we ondanks de Corona-crisis en het verschuiven van de 

Algemene Ledenvergadering als bestuur en vereniging toch nog aardig druk zijn ge-

weest. De SZO had een behoorlijk aantal leden dat in de lappenmand zat of nog altijd 
zit. Helaas was het door de Corona-maatregelen niet altijd mogelijk om deze mensen 

persoonlijk te bezoeken. De voorzitter geeft aan dat zijn dank uitgaat naar onze ere-

voorzitter Jan Wissink voor het langsbrengen van enkele fruitmanden, o.a. bij ons Lid 

van Verdienste Teun van Unen. 

De voorzitter wil iedereen bedanken die zich de afgelopen periode op enigerlei wijze 

heeft ingezet voor de SZO. Hij denkt daarbij aan Marinus Blankvoort voor de organi-
satie van de Klaverjascompetitie en Klaas Muis tijdens het Jan Willem van Essen 

zaalvoetbaltoernooi of eventueel aan de gasttrainers voor onze fysieke trainingen in 

Emmeloord en Kampen. 
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De voorzitter wil namens het bestuur ook de leden van de Technische Commissie in 

de persoon van Age Albada, Ivor Knol, Arjen van ’t Slot en William Smit bedanken 
voor het afgelopen seizoen. Er stonden nog wel veel activiteiten op de planning maar 

het Covid-19 virus gooide “roet in het eten”. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. 

De Kerstbingo “nieuwe stijl” werd verzorgd door Wout Jongman en zijn familie, met 

prachtige prijzen, waarbij hij op de avond zelf werd geassisteerd door Jan Lahuis. Het 

was daarnaast zeer goed bezocht en de voorzitter vond het zeer gezellig. Hij hoopt dat 
we dit aan het eind van dit jaar in december kunnen herhalen. 

De voorzitter deelt vervolgens mede, dat hij met René van de Elst in juni bij het Voor-

zittersoverleg geweest is waarbij alle Zwolsche voetbalverenigingen aanwezig waren. 

Voor een behoorlijk aantal voorzitters was de COVS in het algemeen en de SZO in het 

bijzonder onbekend. De voorzitter en penningmeester hebben de COVS en de SZO 

natuurlijk onder de aandacht gebracht. Dit heeft o.a. geresulteerd in een nieuwe 
donateur en een vervolgafspraak die later dit jaar zal plaatsvinden. De voorzitter werd 

benaderd door Jan Bosscher van de CSV ’28 waarna gelijk de daad bij het woord 

werd gevoegd. Wat kon de SZO betekenen voor de verenigingsscheidsrechters van de 

CSV ’28? Het idee werd snel geboren om een gezamenlijke training te houden voor de 

leden van de SZO en de verenigingsscheidsrechters van de CSV ’28. We hebben er in-
middels al 10 weken opzitten met een training op de zaterdagochtend om 09.30 uur. 

De voorzitter dankt Jan Bosscher hartelijk voor de geboden mogelijkheid. 

De voorzitter deelt vervolgens mede, dat we naast onze website nu ook een account 

hebben op Instagram. We hadden reeds een besloten pagina op Facebook. 

De voorzitter verzoekt bestuurslid Hans van Bruggen om de zaal even met Tjibbe van 

Dijk te verlaten. De voorzitter leest vervolgens de voordracht voor die het bestuur doet 
aan de Algemene Ledenvergadering om Tjibbe van Dijk te benoemen tot Lid van Ver-

dienste van de SZO. De voorzitter vraagt of de leden van de SZO zich hierin kunnen 

vinden. Er volgt een daverend applaus. De voorzitter roept de beide heren binnen. 

De voorzitter richt het woord tot Tjibbe van Dijk en deelt hem mede, dat de leden van 

de SZO zojuist akkoord zijn gegaan met de voordracht van het bestuur om Tjibbe van 

Dijk te benoemen tot Lid van Verdienste van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
De voorzitter overhandigt hem de bijbehorende oorkonde en vraagt hem of Tjibbe 

bezwaar heeft om hem de speld op te spelden. Hij heeft geen bezwaar zodat de speld 

wordt opgespeld en wordt hem een boeket bloemen overhandigd. De heer Van Dijk 

spreekt de Algemene Vergadering toe. Hij had dit niet verwacht en dankt de SZO voor 

deze benoeming.  
De voorzitter zegt dat de Technische Commissie het afgelopen seizoen de spelregel-

wedstrijden om de Derk Jan Klein Tijssinkbokaal heeft georganiseerd via Socrative.  

De voorzitter zegt dat als je de historie van de SZO leest op onze website, dan kom je 

vanuit vroegere tijden de naam Derk Jan Klein Tijssink tegen. Hij was één van de 

mastodonten van de SZO. Een begenadigd spelregelkenner van vroeger. De wissel-

beker voor onze nieuwe clubkampioenschappen spelregels is naar hem vernoemd. 
Hij geeft het woord aan de portefeuillehouder Hans van Bruggen en Ivor Knol van de 

Technische Commissie die de nieuwe wisselbeker zullen uitreiken aan de winnaar, 

Evert Aukema. Hans van Bruggen roept Evert naar voren. Ivor Knol overhandigt hem 

de nieuwe wisselbeker en het bijbehorende bekertje, dat hij mag behouden. Hans van 

Bruggen overhandigt hem het bijbehorende boeket bloemen. Hans van Bruggen hoopt 
dat ook het komende seizoen zoveel mogelijk SZO-leden zullen meedoen met de spel-

regelwedstrijden om de Derk Jan Klein Tijssink Bokaal. Dat doen we via Socrative. 

In de pauze zullen Hans van Bruggen en Ivor Knol nog een uiteenzetting geven over 

het gebruik van het programma Socrative.com. 

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over het gevoerde bestuursbeleid. Er zijn 

geen vragen, zodat de voorzitter dit punt afsluit. 
 

De voorzitter last een korte pauze in. 
 

Ivor Knol en Hans van Bruggen nemen het woord om uitleg te geven over het pro-
gramma www.Socrative.com. Je gaat naar internet en vult www.Socrative.com in. 

De rest volgt van zelf als je de gegevens invult, die gevraagd worden. De secretaris zal 

deze handleiding nogmaals naar alle SZO-leden versturen. Ivor Knol neemt vervol-

gens 3 spelregelvragen met de aanwezigen door en behandelt deze spelregelvragen. 
 

11 Bestuursverkiezing  

 
 

De voorzitter zegt dat volgens het rooster van aftreden, overeenkomstig artikel 13, lid 

3, van het Huishoudelijk Reglement, de secretaris, de heer J. (Jan) Lahuis, periodiek 

aftredend is. De heer Lahuis heeft het bestuur van de SZO in de bestuursvergadering 
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van 24 oktober 2019 reeds laten weten, dat hij zich – bij leven en welzijn – als secre-

taris 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. Er zijn geen tegenkandidaten binnen gekomen, zodat de secretaris bij 

acclamatie wordt herbenoemd. Er volgt een daverend applaus. 

Daarnaast is de heer W. (William) Smit van de Technische Commissie aftredend. De 

heer Smit 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 Smit op grond van het Huishoudelijk Reglement voor een volgende perio-

de van 3 jaar te herbenoemen. 

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 trainingsgroep 
Emmeloord en zijn drukke maatschappelijke baan. Het bestuur van de SZO respec-

teert zijn besluit en 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. De voorzitter vraagt Remco even te willen gaan 
staan, zodat iedereen weet over wie het gaat. 

De voorzitter vraagt de vergadering of iedereen zich kan vinden in de drie benoemin- 

gen? Er volgt applaus, zodat alle herbenoemingen zijn geaccordeerd. 
 

12 Rondvraag  

 
 

De voorzitter zegt dat hij e.e.a. heeft recht te zetten. Hij heeft nl. abusievelijk Johan  

Suurd aangekondigd als bestuurder van COVS District Oost. Hij is de vertegenwoor-

diger namens het Hoofdbestuur van COVS Nederland. 

De voorzitter zegt dat hij ook iemand heeft vergeten te noemen. Lid van Verdienste, 

Bert de Roo heeft vlak voor het ziekenhuis de Isala Kliniek, waar hij voor een controle 
naar toe moest, een hartstilstand gehad. Bert had een “engeltje op zijn schouder” en 

is er goed vanaf gekomen. Hij maakt het redelijk goed, maar was echter nog te zwak 

om onze ALV mee te maken. Misschien is het leuk om hem een kaartje te sturen. 
 

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

Klaas Klaasen vraagt of het bij het bestuur bekend is dat de officials van de KNVB 

geen algehele toegang hebben tot de wedstrijden. Zij moeten zich eerst melden. 
De voorzitter zegt dat hij dezelfde mail heeft gehad van de KNVB. Je zult je eerst moe-

ten melden, tenzij je aangesteld bent door de KNVB. Johan Suurd geeft aan dat de 

COVS Nederland hier niet blij mee is. Zij hebben reeds contact opgenomen met de 

KNVB. De KNVB komt hier nog op terug. Johan Suurd zegt dat er niemand meer in 

de bestuurskamer mag komen, die niets met de arbitrage te maken heeft. 
 

 

 
 

13 Huldigingen  

 
 

De voorzitter zegt dat we vandaag 5 jubilarissen hebben, waarvan er één zal worden 

verzorgd door de KNVB. De COVS heeft 4 jubilarissen, die allemaal ook aanwezig zijn.  

We hebben 1 lid, die 40 jaar lid is van de COVS, en 3 leden, die 50 jaar lid zijn van de 
COVS. 

De voorzitter roept als eerste Henk Schreurs (“de schriele”) naar voren. We hebben 

met Henk leuke tijden gehad op de training en veel gelachen. Hij heeft een moeilijke 

tijd achter de rug, maar hij is er nog en hij heeft een mooi gezond kleurtje. Dat vindt 

de voorzitter een goed teken. Hij roept Henk naar voren. Henk Schreurs is 40 jaar lid 

van de COVS. Hij speldt hem de bijbehorende speld op en overhandigt hem een bijbe-
horend boeket bloemen voor zijn vrouw Carla. 

De voorzitter roept Klaas Klaassen naar voren. Hij is reeds 50 jaar lid van de COVS. 

De voorzitter speldt hem de bijbehorende speld op en overhandigt hem eveneens het 

bij behorende boeket bloemen. 

De voorzitter roept vervolgens Louis van Meenen naar voren. De voorzitter zegt dat 
het heel wat voeten in de aarde heeft gehad om al zijn lidmaatschappen bij de COVS-

groepen Hoogeveen en Centraal Drenthe, die niet meer bestaan, boven water te krij-

gen. Maar de secretaris van de SZO is niet voor één gat te vangen en is het uiteinde-

lijk gelukt om mede in overleg met COVS Nederland zijn inschrijfdatum te bepalen op 

1 augustus 1967. De speld was hem reeds eerder toegekomen, maar kan dus pas nu 

daadwerkelijk aan de heer Van Meenen worden overhandigd. De voorzitter speldt hem 
de 50-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigt ook hem een boeket bloemen.  

De voorzitter zegt dat hij nog een SZO-lid heeft, die 50 jaar lid van de COVS, Klaas 

Muis uit Vollenhove. De voorzitter noemt zijn geweldige staat van dienst op. Hij felici-
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teert Klaas met deze geweldige staat van dienst. Klaas zegt dat hij nog een periode 

mist, aangezien hij ook in de jubileumcommissie t.b.v. het 75-jarig jubileum heeft 
geparticipeerd. De voorzitter reikt hem de 50-jarid lidmaatschapsspeld uit en over-

handigt hem eveneens een boeket bloemen. 

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

zij vanavond nog een jubilaris hebben. Jan van Dijk zegt dat de KNVB ook een  jubi-

laris heeft. De KNVB heeft dit keer een “Scheidsrechter van Verdienste”. Hij roept Ben 
Harmens uit Wijhe naar voren. Jan van Dijk zegt, dat hij niet zo’n geweldige palmares 

heeft kunnen vinden als van Klaas Muis, maar Ben heeft ook een mooie periode als 

scheidsrechter gediend. Hij is op 1 juli 1977 lid geworden van de COVS, maar pas op  

1 september 1977 gaan fluiten. Wellicht dat dit te maken heeft met zijn opleiding. 

Hij woonde al die tijd in Wijhe en is begonnen in de KNVB Afdeling Zwolle. Hij zegt 

best wel iets gedaan te hebben voor de KNVB. Hij noemt zijn palmares op. Scheids-
rechter, in de commissie opleidingen van de Afdeling Zwolle, rapporteur etc. Hij zegt 

te zijn begonnen op de zaterdag maar in 1986 op zondag is gaan fluiten. Jan van Dijk 

overhandigt Ben Harmens de oorkonde voor “Scheidsrechter van Verdienste” en 

overhandigt hem het bijbehorende boeket bloemen. 
 

14 Genodigden aan het woord  

 
 

De heer Van Dijk zegt dat hij voor het volgende agendapunt “genodigden aan het 
woord” kan blijven staan. Hij zegt, dat we i.v.m. de Covid-19-problematiek een heel 

ander slot van de competitie hebben gehad, dan de bedoeling was. Ondanks dat er 

geen promotie- en degradatie is doorgevoerd, hebben we in KNVB District Noord-Oost  

best wel een redelijk goed jaar gehad. Er zijn heel veel scheidsrechters toch in een 

hogere groep geplaatst. Dat had ook te maken met het natuurlijk “verloop”. Hij kan 

verder nog niets zeggen over de themabijeenkomsten, die normaal gesproken tegen 
deze tijd weer op de agenda staan. Dat ligt ook grotendeels aan Zeist. Of dat nog in 

dit najaar gaat plaatsvinden, kan hij nog niets over zeggen. Daar hoort ook altijd weer 

een spelregeltoets bij. Dat is nu allemaal nog ongewis. De competitie begint zo meteen 

weer, dus laat iedereen zijn aanstelling in de gaten houden. 

De voorzitter geeft het woord aan Louis van Meenen. Hij zegt dat hij 77 jaar is en fluit 
al 54 jaar. Hij zegt dat de secretaris van de SZO heel veel moeite heeft gehad om het 

aantal jaren lidmaatschap bij Hoogeveen en Centraal Drenthe te achterhalen. Hij 

dankt Jan Lahuis voor het vele speurwerk, dat hij heeft verricht. Hij feliciteert alle 

scheidsrechters of SZO-leden die vandaag gehuldigd zijn om het zo lang vol te houden 

want de jaren beginnen te tellen. Hij is 77 jaar en fluit nog 5de klasse en af en toe nog 

een klasse hoger. Louis zegt dat het hem stoort, dat er i.v.m. de Corona-crisis geen 
promotie en degradatie is toegepast, maar dat er toch verschuivingen hebben plaats 

gevonden. Hij zegt te zijn begonnen in het zaalvoetbal. In de Zuidlaarder veehallen. Er 

waren altijd veemarkten, maar op de zaterdagmorgen was er zaalvoetbal. Het stonk er 

en het was bijna niet te doen. Hij beleeft goede herinneringen aan iemand die hem 

mee genomen heeft naar het veld. Epi Akse uit Hoogeveen. Hij leeft nog steeds en hij 
fluit ook nog steeds op zondagmorgen. Louis fluit nog steeds voor zijn plezier. Hij wil 

nog even terug kijken op een paar momenten uit zijn carrière. O.a. een wedstrijd van 

het woonwagenkamp Hoogeveen tijdens de oliecrisis, een beslissingswedstrijd zonder 

publiek maar alleen met politie, omdat de wedstrijd er voor was gestaakt. Hij dankt 

iedereen, die deze avond heeft verzorgd en hoopt iedereen volgend jaar weer te zien. 

De voorzitter geeft het woord aan Johan Suurd, portefeuillehouder namens het VCN. 
Johan Suurd dankt het bestuur voor de uitnodiging en feliciteert iedereen met hun 

(her-)benoemingen in bestuur en commissies en feliciteert iedereen die gehuldigd zijn. 

Hij zegt dat het VCN een “Arbitrageplan” heeft gemaakt, waar zij de SZO mee kunnen 

helpen. Het is bijna klaar. Hier kan de SZO mee naar de voetbalverenigingen om daar 

hen te helpen om een arbitrageplan binnen die vereniging op te zetten. Verder heeft 
COVS Nederland een presentatie gemaakt met de spelregelwijzigingen van het nieuwe 

seizoen 2020-2021. Hierin staat ook het arbitrageprotocol. De heer Suurd zegt dat er 

reeds gesproken is over Socrative. COVS Nederland heeft gemeend om dit nog breder 

te moeten maken. Men heeft licenties gekocht, zodat er b.v. ook filmpjes in gezet kun-

nen worden. Dat kan nu nog niet, maar straks wel. COVS Nederland gaat een over-

eenkomst aan met Axiwitour met de Axiwi headtest voor oefenwedstrijden. Het VCN 
gaat een stuk of tien aanschaffen als de Algemene Ledenvergadering dat voorstel goed 

keurt. Deze headsets kunnen dan door de COVS-groepen worden geleend. Het VCN is 

bezig om kortingen te bedingen om kleding en schoeisel etc. aan te schaffen. De heer 

Suurd zegt dat de SZO zich niet aan de COVS-regels houdt, door verschillende cate-

gorieën van leden toe te passen. Als de SZO dat nodig acht, moet men dat doen, als 
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de COVS daar maar geen schade van ondervindt. Òfficieel kan het niet en Jan Lahuis 

secretaris van de SZO was bij die besprekingen aanwezig. De heer Suurd vindt het 
jammer dat de secretaris van de SZO dit er door geduwd heeft. De heer Suurd vindt 

het ook jammer dat er in deze Algemene Vergadering geen mededelingen gedaan wor-

den over hetgeen waarmee COVS Nederland bezig is. Hij zegt dat er in de mededelin-

gen ook werd gesproken over het fiasco van de verkiezingen op de JAV van 2019. Hij 

noemt dat geen fiasco. Het is allemaal clean en netjes gegaan. Het had wellicht wel 
anders gekund, maar dat is een ander verhaal. Hij vindt het toch even nodig om dit te 

weerleggen. Hij zegt dat hij – als docent zijnde – zeker weet dat de themabijeenkom-

sten in het najaar niet doorgaan. Hij wil iedereen bedanken voor zijn inzet voor de 

COVS en wenst iedereen een heel goed seizoen 2020-2021. 

De voorzitter dankt de heer Johan Suurd, dat hij namens COVS Nederland aanwezig 

is. Hij dankt hem voor zijn mededelingen en hopelijk hebben we er allemaal voordeel 
bij. De voorzitter feliciteert alle (her-)benoemde en gedecoreerde leden en hoopt dat zij 

nog vele jaren SZO’ers zullen blijven. Hij geeft tot slot het woord aan de erevoorzitter 

Jan Wissink. 

De erevoorzitter zegt dat het een paar jaar heeft geduurd, voordat hij weer het woord 

heeft genomen op een Algemene Ledenvergadering. Er zijn namelijk momenten dat 
het niet nodig is om het woord te voeren. Hij vond het vanavond wel eens weer nodig. 

Hij dankt Eddy de Gier voor een goede en sfeervolle vergadering. Goed geleid in een 

ontspannen sfeertje. Hij dankt namens de leden het bestuur van de SZO wat er alle-

maal is gepresteerd in het afgelopen jaar. Het doet hem goed dat de Technische Com-

missie ook weer actief is. Hij is weleens kritisch geweest in het verleden, maar volgens 

hem zit de SZO weer “in de lift”. Hij feliciteert Tjibbe van Dijk met zijn benoeming tot 
Lid van Verdienste van de SZO. Welkom bij het “elite-clubje” van de SZO. Vervolgens 

feliciteert hij de secretaris met zijn herbenoeming. Hij is trots op zo’n secretaris die zo 

veel ervaring heeft op diverse niveaus. Nu hij tot het 100-jarig bestaan blijft, heeft hij 

er wel vertrouwen in, dat het goed komt. Hij wenst het bestuur in elk geval heel veel 

succes op weg naar dat 100-jarig jubileum. De erevoorzitter feliciteert alle gedecoreer-

den met hun 40- en 50-jarig jubileum. Met de geweldig erelijst van Klaas Muis. En 
“last but no least”, “good old” Ben Harmens. Hij kent Ben ook binnen de commissie 

Opleidingen van de KNVB Afdeling Zwolle. Hij doet het altijd op zijn manier, maar 

altijd in het belang van de scheidsrechter. Hoe hij omgaat met zijn hobby en hoe hij 

dit doet met een kwinkslag en woordspelingen. Een man naar zijn hart. Hij feliciteert 

hem met de onderscheiding “Scheidsrechter van Verdienste” van de KNVB. Echt grote 
klasse! Hij bedankt de voorzitter, want dit was zijn bijdrage. 
 

De voorzitter dankt de erevoorzitter Jan Wissink voor zijn inspirerende woorden. 
 

De voorzitter richt zich tot Betty en Martin, het bedienend personeel van v.v. KHC. 

Meestal gaat dit gepaard met twee zoenen, maar dat moet in verband met de Corona-

maatregelen nu achterwege blijven. Er is wel een boeket bloemen voor hen beschik-

baar. Hij dankt hen voor de goede zorgen. 
 

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 96ste Algemene Vergadering van de SZO af. 

 

 

 

Zaandam, 1 oktober 2020. 
 

Jan Lahuis, secretaris SZO. 
 

 


