
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Het bestuur van de SZO gaat voor inhoud, kwaliteit en samenwerking.” 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2020 
 

Inleiding 
 

In het Jaarverslag van de secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) passeren ieder 

jaar de activiteiten van de SZO en van de COVS van het afgelopen kalenderjaar de revue. De activiteiten, 

handelingen en bezigheden blijven op deze wijze voor het nageslacht bewaard. 
 

Maar er is dit keer – door de Covid-19 pandemie (Corona) – wel een heel groot verschil ten opzichte van 
het afgelopen decennium. Sinds mijn aantreden in 2008, is dit mijn 13de Jaarverslag bij de SZO. Voor 

het eerste kan men spreken van een “uitgekleed” document. Om de doodeenvoudige redenen, dat onze 

vele activiteiten werden afgelast. Gelukkig konden wij de uitgestelde Algemene Ledenvergadering alsnog 

in de maand augustus organiseren. Maar het was wel “kantje boord!” 
 

In dit Jaarverslag komen de relevante activiteiten van COVS District Oost, COVS Nederland en andere 

COVS-groepen van Nederland aan de orde, die “op de valreep” nog net wel doorgang konden vinden, 
zoals u reeds jaren van de secretaris van de SZO gewend bent. 
 

Voorheen werd “handig” gebruik gemaakt van de verslagen en teksten, die werden gepubliceerd in het 

officieel orgaan van de COVS, het vakblad “de Scheidsrechter”. Door het Hoofdbestuur van de COVS is 

het vakblad echter afgeschaft. Daarover later meer in dit jaarverslag. Daarom werd door de secretaris 

nog veel intensiever gebruik gemaakt van artikelen uit clubbladen en nieuwsbrieven, alsmede websites 

van de andere COVS-groepen. De leden van de SZO worden dan ook uitvoerig geïnformeerd over diverse 
activiteiten van het afgelopen kalenderjaar 2020, die (nog) wel plaatsvonden. 
 

Evenals in voorgaande jaren heeft de secretaris, namens het bestuur van de SZO, getracht om de leden 

van de SZO zo goed mogelijk te informeren over ons beleid via de website, via het clubblad en door de 

verzending van e-mails. De stijl van deze uitvoerige en zorgvuldige berichtgeving blijft zoals gewoonlijk de 

verantwoording van de secretaris van de vereniging. De huidige secretaris van de SZO is namelijk van 

mening, dat alle activiteiten van de COVS aan bod moeten komen. Ik wens u weer veel leesplezier. 
 

Samenstelling bestuur 
 

Aan het begin van het kalenderjaar had het bestuur de volgende samenstelling: 
 

E.J.H. (Eddy) de Gier voorzitter; 

J. (Jan) Lahuis secretaris; 
L.C.M. (René) van der Elst penningmeester; 

A.H. (Hans) van Bruggen commissaris I; 

W. (Wout) Jongman commissaris II. 
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2020, die – zoals gezegd – moest worden verschoven naar 

maandag 17 augustus 2020, was de secretaris J. (Jan) Lahuis, periodiek aftredend. Hij had in een vroeg-

tijdig stadium reeds aangegeven herkiesbaar te zijn, zodat hij bij acclamatie unaniem voor een volgende 

bestuursperiode van 3 jaar werd herbenoemd.  
 

Het bestuur heeft in 2020 acht (8) bestuursvergaderingen belegd. De eerste bestuursvergadering van de 

maand februari werd (nog) gehouden op de vaste vergaderlocatie bij de familie Van Bruggen in Kampen. 

De vijfde bestuursvergadering vond thuis plaats bij de secretaris in Zaandam. De overige 6 bestuursver-

gaderingen werden online gehouden via Skype of Zoom. Dit werkte voortreffelijk en alle vergaderingen 

vonden dan ook plaats in een hele harmonieuze en constructieve sfeer. In het bestuur werd in 2018 al 

besloten om de notulen van de bestuursvergaderingen niet langer op de website te publiceren. Van de 
online gehouden bestuursvergaderingen werd door de secretaris besluitenlijsten gemaakt. In de eerste 

online bestuursvergadering werd besloten om deze wel te publiceren op de website. Op deze wijze werden 

de leden toch nog enigszins op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de SZO. Indien SZO-

leden vastgestelde notulen of besluitenlijsten willen inzien, dan liggen zij bij het secretariaat ter inzage. 

Na verloop van tijd zullen zij in het archief bij het Historisch Centrum te Zwolle worden opgeslagen. 
Nadat de Corona-pandemie achter de rug is, zullen bestuursvergaderingen weer fysiek plaatsvinden op 

onze vaste vergaderlocatie in Kampen. Daarvan zullen weer notulen worden gemaakt, die weer ter inzage 

komen te liggen op het secretariaat. 
 

In het afgelopen kalenderjaar 2020 werden ook weer vele besluiten genomen. Het bestuur van de SZO gaf 

vervolgens uitvoering aan die genomen besluiten en aan het reeds jaren vastgesteld beleid. 
 

Naast onze eigen bestuursvergaderingen woonden de voorzitter Eddy de Gier, secretaris Jan Lahuis en 

portefeuillehouder Wout Jongman ook het gehouden Voorzittersoverleg, thans Bestuurdersoverleg, van 
COVS District Oost van 31 augustus 2020 bij. Deze bijeenkomst werd gehouden in het clubhuis van de 

Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. te Deventer. Het Bestuurdersoverleg stond dit keer volledig in 

het teken van de voorbereiding op de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van COVS Nederland van 3 

oktober 2020, die in Nijmegen zou worden gehouden. Dit betrof de eerder uitgestelde JAV van 16 mei 

2020 te Utrecht. De vergadering van 3 oktober 2020 werd echter eveneens uitgesteld en verplaatst naar 
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het volgende jaar 2021. Voor de bijzonderheden verwijs ik u naar pagina 12 van dit Jaarverslag.  
 

Het afgelopen kalenderjaar werden geen recepties van voetbalverenigingen bezocht, die kampioen zijn 
geworden dan wel hun jubileum vierden. Hiervoor werden geen uitnodigingen ontvangen. Dit kan te 

maken hebben met de Coronamaatregelen, maar het zou ook nog te maken kunnen hebben met de ver-

huizing van het secretariaat van de SZO, waardoor deze mutatie niet vroegtijdig bij de betreffende voet- 

balverenigingen werd doorgevoerd. 
 

De leden 
 

De penningmeester verzorgt sinds jaren de ledenadministratie van de SZO, waarvoor hij ook de contac-

ten onderhoudt met de Ledenadministratie van COVS Nederland, die namens het VCN de kwartaal-

nota’s van het hoofdbestuur voor de afdracht van de COVS-groepen verzorgt. Het aantal leden is ook in 

2020 vrij stabiel gebleven. Bij aanvang van het kalenderjaar op 1 januari 2020 had de SZO 138 leden. 

Tijdens het verslagjaar hebben enkele leden hun lidmaatschap opgezegd, terwijl er zich ook weer enkele 

- met name jonge - nieuwe leden hebben aangemeld. Het ledental per 31 december 2020 bedroeg 135. 
Een aantal leden van de SZO hebben in verband met hun “nadelige” woonsituatie overschrijving aange-

vraagd naar onze naburige zusterverenigingen Deventer en Nijverdal. Het bestuur verwacht dat het aan-

tal leden van de SZO ook de komende jaren ongeveer gelijk zal blijven.  
 

Daar het aantal cursisten voor de Scheidsrechtersopleiding SOIII toeneemt, is het niet ondenkbaar, dat 

ook een aantal leden in ons werkgebied lid zullen worden van de SZO. Door de strenge Coronamaatrege-

len in 2020 staat de organisatie van dergelijke cursussen op een laag pitje en zal de aanwas van nieuwe 
leden derhalve stagneren. Hopelijk verandert dat in de loop van 2021. Het is daarentegen wel jammer 

dat COVS-groepen tijdens de nieuwe cursussen van de KNVB geen nieuwe leden kunnen werven, omdat 

COVS-groepen niet meer worden geïnformeerd omtrent de te houden cursussen. Aangezien de SZO ook 

een aantal KNVB-docenten in haar gelederen heeft, hoopt het bestuur dat dit in ons voordeel werkt. 
 

COVS Nederland heeft het aantal soorten lidmaatschappen gereduceerd tot 2. De gewone COVS-leden, 

waarvoor een afdracht van € 15,= wordt betaald en Jeugdleden, waarvoor een afdracht wordt betaald 
van € 9,=. Het bestuur van de SZO heeft – op advies van de penningmeester – besloten om een aantal 

leeftijdscategorieën te handhaven, waarvoor ook een verschillende contributie zal worden geheven. Onze 

donateurs heten voortaan niet-actieve leden. Voor hen bedraagt de contributie € 37,50. Daarnaast ken-

nen we nog de A-aspiranten, waarbij we een contributie van € 10,= in rekening brengen. Bij de B-aspi-

ranten brengen we € 20,= in rekening. Voor de gewone leden bedraagt de contributie € 50,=. 
 

De SZO heeft thans 135 leden, waarvan 97 gewone leden, 3 aspirant A-leden, 5 aspirant B-leden, 16 

niet-actieve leden, 7 leden van verdienste en 7 ereleden, waaronder de erevoorzitter. 
 

Algemene Ledenvergadering 2020 
 

De 96ste Algemene Ledenvergadering van de SZO stond voor maandag 30 maart 2020 gepland, maar 

moest door de Covid-19-pandemie worden uitgesteld tot 17 augustus 2020. Het was net in de periode 

dat de uitgevaardigde Corona-maatregelen enigszins werden versoepeld. Het was nog wel “kantje boord”, 

aangezien niet lang daarna de tweede “lockdown” werd aangekondigd. Het bestuur van de SZO kon 

terug zien op een hele geslaagde Algemene Ledenvergadering. 
 

Om 20.05 uur opende voorzitter Eddy de Gier de Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechters-
vereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals vorig jaar weer werd gehouden in het clubhuis van de v.v. KHC 

te Kampen. Het bestuur was verheugd dat we er in verband met de Coronamaatregelen onze uitgestelde 

Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2020. konden houden. Dit jaar dus voor de vijfde achtereen-

volgende keer. 
 

Voor Eddy de Gier was het de derde keer, dat hij de Algemene Ledenvergadering van de SZO mocht 

leiden. Drie keer is “scheepsrecht”. Je kunt daarna zeggen, dat je enigszins door de wol geverfd bent. 
In zijn openingswoord, waarin diverse ereleden en genodigden van de COVS en KNVB welkom werden 

geheten, meldde hij dat er geen Leden van Verdienste aanwezig waren dan wel zich hadden afgemeld. 

Dit jaar hoefden we geen minuut stilte in acht te nemen, want ons was gelukkig geen SZO-lid ontvallen. 
 

Vervolgens werd de agenda van deze 96ste Algemene jaarvergadering in een vlot tempo afgewerkt. De ver-

gadering werd evenals in voorgaande jaren weer begeleid via een power-point op het projectiescherm. De 

notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 werden onder dankzegging aan de secre-
taris van de SZO ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken en mededelingen 

kon hij vermelden dat er zich 22 leden van de SZO hadden afgemeld. Dat gold ook voor de 3 zusterver-

enigingen Nijmegen, NOT en Zutphen van COVS District Oost, alsmede de landelijke voorzitter van 

COVS Nederland, Ron Sotthewes. Het Jaarverslag SZO 2019 van de secretaris werd zonder één op- of 

aanmerking onder applaus en dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld. Het financieel 

verslag 2019 (jaarrekening) van de penningmeester werd eveneens op het scherm getoond, waarbij een 
toelichting door de penningmeester René van der Elst werd gegeven. Ook de Jaarrekening werd na deze 
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toelichting zonder één op- of aanmerking onder dankzegging aan en eveneens met applaus voor de 
penningmeester goedgekeurd en vastgesteld.  
 

De voorzitter gaf vervolgens het woord aan de heer Siem de Jager, die namens de kascommissie verslag 

zou uitbrengen van de kascontrole, die op 28 juli 2020 werd uitgevoerd. De kascommissie bestond dit 

jaar uit Jan Willem Westendorp en Siem de Jager. De heren Westendorp en De Jager hadden geen 

onvolkomenheden in de financiële administratie ontdekt en stelden de Algemene Ledenvergadering voor 

om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen, hetgeen werd gehonoreerd met een applaus. 
Bij de verkiezing van de kascommissie trad Jan Willem Westendorp reglementair volgens het Huishou-

delijk Reglement af en werd Siem de Jager voor een jaar herbenoemd. Reservelid Henk Maat  werd in de 

kascommissie benoemd. De voorzitter vroeg daarna wie zich geroepen voelde om als reservelid te dienen. 

Ivor Knol bood vervolgens spontaan zijn diensten aan. Overeenkomstig het besluit van de Algemene Ver-

gadering van 27 maart 2017 zou de contributie met ingang van 01-01-2018 worden verhoogd met € 5,= 

in verband met het naderende 100-jarig jubileum in 2024. De contributie zou tot en met 2024 niet meer 
worden verhoogd, tenzij er zich (grote) financiële problemen zouden voordoen. De contributie blijft per 1 

januari 2020 dan ook € 50,= per jaar voor de gewone leden. Voor de niet-actieve leden (voorheen onze 

donateurs) bedraagt de contributie per 1 januari 2020 € 37,50. De contributie voor aspirant A-leden (tot 

19 jaar) wordt sinds 01-01-2020 € 10,=, waarvan de afdracht aan COVS Nederland voor deze leeftijds-

categorie € 9,= bedraagt. De contributie voor de B-aspiranten (19-22 jaar) blijft gehandhaafd op € 20,=. 
De afdracht aan COVS Nederland bedraagt sinds 1 januari 2020 € 15,=. Via een eventuele automatische 

incasso wordt de helft van de genoemde bedragen door de penningmeester in rekening gebracht. Alle 

SZO-leden, die de penningmeester van de SZO niet hebben gemachtigd, worden verplicht om in januari 

het volledige bedrag in zijn geheel te voldoen. 
 

De begroting voor 2020 werd ook door de penningmeester van de SZO op het scherm toegelicht. Volgens 

de penningmeester is de begroting in grote lijnen een afspiegeling van de werkelijke kosten van de jaar-
rekening 2019. Evenals vorig jaar werd er ook weer een bedrag gereserveerd voor het 100-jarig jubileum 

in 2024. Ook de begroting werd goed gekeurd en vastgesteld.  
 

Bij het punt bestuursbeleid memoreerde de voorzitter dat het bestuur ondanks de Corona-perikelen en 

het verschuiven van o.a. de Algemene Ledenvergadering toch nog aardig druk is geweest. De SZO had 

een behoorlijk aantal leden, dat in de “lappenmand” zat of nog altijd zit. Helaas was het door de Corona-

periode niet altijd mogelijk om deze SZO-leden persoonlijk te bezoeken. De dank van de voorzitter ging 

uit naar de Erevoorzitter Jan Wissink voor het langs brengen van de diverse fruitmanden. Tevens dankte 
de voorzitter alle SZO-leden, die zich op enigerlei wijze heeft ingezet voor de SZO. Hij denkt daarbij o.a. 

aan Marinus Blankvoort voor de organisatie van het klaverjassen en Klaas Muis bij het Jan Willem van 

Essen zaalvoetbaltoernooi of aan de gasttrainers voor onze fysieke trainingen. Er hebben zich daarnaast 

5 personen opgegeven bij COVS Nederland om het trainersdiploma te gaan behalen. Dat is goed voor de 

diversiteit op onze trainingsavonden. 
 

De voorzitter bedankte namens het bestuur ook de Technische Commissie in de personen Age Albada, 
Ivor Knol, Arjen van ’t Slot en William Smit voor het afgelopen seizoen. Er stonden nog wel activiteiten op 

de planning, maar het Covid-19 virus gooide roet in het eten. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. 
 

De Kerstbingo “nieuw stijl” werd verzorgd door Wout Jongman en zijn familie met prachtige prijzen, 

waarbij hij werd geassisteerd door Jan Lahuis. Het was daarnaast zeer goed bezocht en de voorzitter 

vond het zeer gezellig en hoopt dat het mogelijk is om het dit jaar op deze wijze te herhalen. 
 

Penningmeester René van der Elst en de voorzitter waren in juni bij het Voorzittersoverleg geweest waar-

bij alle Zwolse voetbalverenigingen aanwezig waren. Voor een behoorlijk aantal voorzitters was de COVS 
in het algemeen en de SZO in het bijzonder onbekend. De voorzitter gaf aan dat zij de COVS en de SZO 

natuurlijk onder de aandacht hebben gebracht, dat o.a. heeft geresulteerd in een nieuwe donateur en 

een vervolgafspraak, die later dit jaar plaats gaat vinden. In navolging op deze avond werd de voorzitter 

benaderd door Jan Bosscher van de CSV ’28 om direct de daad bij het woord te voegen. Wat zou de SZO 

kunnen doen voor hun verenigingsscheidsrechters? Het idee was snel geboren om een gezamenlijke 
training te houden voor de leden van de SZO en de verenigingsscheidsrechters van de CSV ’28. Dit heeft 

tot op heden steeds plaats gevonden op elke zaterdagmorgen op de accommodatie van de CSV ’28 te 

Zwolle. Op deze wijze hadden de leden van de SZO twee trainingsmomenten in de week. De voorzitter zei 

dat er inmiddels weer 10 weken op zitten en er zit in de komende rustige periode meer aan te komen. 

Hierover zullen nog gesprekken plaatsvinden. De voorzitter dankte Jan Bosscher voor de ons geboden 

mogelijkheid op de zaterdagochtend. 
 

De voorzitter gaf aan dat de SZO een eigen website heeft, maar dat is inmiddels alom bekend. Er is 
inmiddels ook een Instagram-account en de SZO had reeds een besloten pagina op Facebook. 
 

De voorzitter verzocht vervolgens bestuurslid Hans van Bruggen om de zaal even met Tjibbe van Dijk te 

verlaten. 
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De voorzitter Eddy de Gier las vervolgens de voordracht van het bestuur van de SZO voor met de argu-
mentatie en motivering om Tjibbe van Dijk te benoemen tot Lid van Verdienste van de SZO. De voor-

dracht werd met applaus door de SZO-leden geaccordeerd. Hij vroeg de heren Van Bruggen en Van Dijk 

weer binnen te komen. De voorzitter deelde Tjibbe van Dijk mede, dat hij zojuist door de Algemene Ver-

gadering van de SZO was benoemd tot Lid van Verdienste van de SZO en overhandigde hem de bijbe-

horende oorkonde en speldde hem de eveneens bijbehorende SZO-speld op. Daar hoorde natuurlijk ook 
een boeket bloemen bij. De heer Van Dijk sprak de vergadering toe en zei dat hij dit totaal niet had ver-

wacht. Hij was zichtbaar “overdonderd” en dankte de vergadering en het bestuur voor het in hem 

gestelde vertrouwen. 
 

De voorzitter gaf vervolgens het woord aan bestuurslid Hans van Bruggen en Ivor Knol van de Techni-

sche Commissie, die de wisselbeker voor de spelregelwedstrijden om de Derk Jan Klein Tijssink Bokaal 

zouden uitreiken. De winnaar Evert Aukema werd naar voren geroepen, waarna de uitreiking plaats 

vond. 
 

Er waren geen vragen meer omtrent het gevoerde bestuursbeleid van het afgelopen jaar, zodat dit 

agendapunt werd afgesloten. 
 

De voorzitter laste vervolgens een korte pauze in, waarin Hans van Bruggen en Ivor Knol (TC) een uit-

eenzetting gaven omtrent het programma Socrative.com, waarmee spelregelwedstrijden georganiseerd 

kunnen worden. De TC gaat hiermee het komende seizoen weer de spelregelwedstrijden om de Derk Jan 

Klein Tijssink bokaal organiseren. 
 

De voorzitter gaf aan dat volgens het rooster van aftreden overeenkomstig artikel 13, lid 3, van het Huis-
houdelijk Reglement de secretaris, de heer J. (Jan) Lahuis, periodiek aftredend was. 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, als de  

SZO het 100-jarig bestaan viert, tenzij het bestuur van mening is, dat hij eerder dient af te treden. De 

voorzitter zei dat dit niet aan de orde was. Er waren geen tegenkandidaten ingediend, zodat de secretaris 

voor een volgende periode van 3 jaar werd herbenoemd. Daarnaast was de heer W. (William) Smit van de 
Technische Commissie periodiek aftredend. Hij werd in 2017 voor een periode van 3 jaar benoemd. De 

heer Smit had de portefeuillehouder van het bestuur, de heer A.H. van Bruggen, laten weten, dat hij zich 

herkiesbaar stelde. Er waren ook hier geen tegen kandidaten zodat de heer Smit eveneens bij acclamatie 

voor een periode van 3 jaar werd herbenoemd. 
 

De voorzitter gaf aan dat de heer A. (Age) Albada aan het bestuur kenbaar heeft gemaakt, dat hij zijn 

functie in de Technische Commissie wenste neer te leggen, aangezien hij deze functie niet langer kon 
combineren 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. Omdat ook hier 

geen tegenkandidaten waren ingediend, werd de heer Jongman voor een periode van 1 jaar benoemd. 
 

De voorzitter vroeg wie er nog iets had voor de rondvraag. Er waren geen vragen, zodat van dit punt geen 

gebruik werd gemaakt, waarna hij overging tot de huldigingen. 
 

We hadden 1 lid die 40 jaar lid is van de COVS en 3 leden die 50 jaar lid zijn van de COVS. De voorzitter 
riep de heer Henk Schreurs naar voren. Henk is al 40 jaar lid van de SZO. Voor zover bij het bestuur 

bekend, heeft Henk geen functies binnen de SZO vervuld. De voorzitter speldde hem de 40-jarig lidmaat-

schapsspeld op en overhandigde hem een boeket bloemen. Vervolgens riep de voorzitter de heer Klaas 

Klaassen uit Zwolle bij zich. De heer Klaassen heeft eveneens geen functies in het bestuur of in commis-

sies van de SZO vervuld. De voorzitter speldde hem de 50-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigde 

hem eveneens een boeket bloemen. Toen was de heer Louis van Meenen uit Slagharen  aan de beurt. Hij 
heeft geen functies binnen de SZO vervuld maar het heeft de SZO in casu secretaris van de SZO heel 

veel moeite gekost om al zijn lidmaatschapsjaren bij de diverse COVS-groepen in Drenthe en Overijssel 

boven tafel te krijgen. De COVS-groepen Centraal Drenthe en Hoogeveen bestaan niet meer, zodat het 

archief op dat punt niet meer kon worden geraadpleegd. Het hoofdbestuur van de COVS heeft op advies 

van de secretaris van de SZO de inschrijfdatum bepaald op 1 augustus 1967. De bijbehorende 50-jarig 
lidmaatschapsspeld werd derhalve op de ALV van 2020 aan de heer Van Meenen uitgereikt. Hem werd 

eveneens een boeket bloemen overhandigd. Last but lot least riep de voorzitter Klaas Muis naar voren. 

Klaas Muis is eveneens 50 jaar lid van de COVS. De voorzitter las een hele reeks met functies voor. Een 

gigantische staat van dienst voor de COVS op lokaal-, districts- en landelijk niveau. De voorzitter gaf aan 

dat de heer Muis zijn sporen voor de COVS heeft verdiend, waar de SZO nog steeds van profiteert. Hij 

overhandigde de heer Muis de bijbehorende speld en een boeket bloemen. 
 

Door de KNVB werd ook één onderscheiding uitgereikt aan een SZO-lid, te weten Ben Harmens uit 

Wijhe. Jan van Dijk overhandigde hem namens de KNVB de Waarderingsspeld voor Scheidsrechter van 

Verdienste en eveneens een boeket bloemen. 
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De voorzitter vroeg wie als genodigde het woord wenste te voeren. Hij gaf eerst SZO-lid Louis van Meenen 
het woord, die de SZO hartelijk dankte voor het vele speurwerk, waarna hij uiteindelijk de welverdiende 

50-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS uitgereikt kreeg. 
 

De voorzitter gaf vervolgens het woord aan Johan Suurd, die namens het hoofdbestuur van COVS 

Nederland het woord voerde. Daarna gaf de voorzitter het woord aan erevoorzitter Jan Wissink, die alle 

gedecoreerden en (her)benoemde leden feliciteerde met hun benoeming(en). 
 

De voorzitter dankte de v.v. KHC voor haar gastvrijheid en goede “zorgen” en reikte daarvoor een 

bloemetje uit aan het barpersoneel. 
 

De voorzitter bedankte de leden voor het in hun gestelde vertrouwen en hun komst naar Kampen en 
wenste iedereen wel thuis. 
 

Voor meer informatie, foto’s e.d. verwijs ik de leden naar de website van de SZO, www.szozwolle.nl onder 

de rubriek “Informatie – vervolgblad verslagen”. 
 

Lief & Leed 
 

Ook in het verslagjaar 2020 heeft het bestuur van de SZO aandacht geschonken aan de leden van de  

SZO of hun eventuele partners, die te kampen hebben gehad met lief en leed. In sommige gevallen was 

er sprake van een ziekenhuisopname en soms betrof het een ernstige blessure of een geboorte. Om geen 
mensen tekort te doen door iemand te vergeten, worden op deze plaats dan ook geen namen genoemd. 

Daar waar mogelijk heeft het bestuur van de SZO haar adhesie betuigd en in vele gevallen werd er ook 

een bloemetje overhandigd of een fruitmand bezorgd. Er kwamen enkele gevallen voor van lief en leed, 

waarvan het bestuur van de SZO niet op de hoogte is gebracht. Het bestuur moet uiteraard eerst wel 

worden geïnformeerd alvorens tot actie kan worden overgegaan. De SZO had zelf gelukkig niet te maken 
met het overlijden van een lid. 
 

Werving & Behoud 
 

Werving en Behoud zit in de portefeuille van de voorzitter, doch we trachten als bestuur van de SZO 

elkaar aan te vullen. Via mailwisseling maar ook via persoonlijke contacten heeft het bestuur getracht 

om de leden, die om welke moverende redenen dan ook hun lidmaatschap wensten op te zeggen, voor de 

SZO te behouden. Soms lukte dat wel, soms ook niet. Het is voor elk lid van de COVS, zijn of haar eigen 

keuze om wel of geen lid te blijven en het lidmaatschap op te zeggen. In de meeste gevallen is het uit 
onvrede met de KNVB dat men stopt met het fluiten of omdat iemand om gezondheidsredenen de mooie 

hobby van scheidsrechter moet beëindigen en men een lidmaatschap bij de COVS niet meer noodzakelijk 

acht. Doordat de COVS-groepen sinds 2015 geen uitnodiging meer krijgen voor de BOS-cursussen, kan 

ook een streep worden gezet door de wervende werking, die daarvan uitging. De COVS in het algemeen 

en de SZO in het bijzonder, zal dus andere wegen moeten bewandelen om aandacht te besteden aan het 
werven van nieuwe leden. We prijzen ons gelukkig, dat we behoorlijk veel jonge leden hebben, doch het 

is ook een “kunst” om deze leden te behouden. Ondanks deze negatieve tendens, heeft het bestuur van 

de SZO ook in 2020 toch inhoud trachten te geven aan werving en behoud.  
 

Promotie- en degradatie 
 

In verband met een structuurwijziging bij de KNVB en door een gewijzigd piramidesysteem, sprak de 

KNVB in het seizoen 2015-2016 niet meer over promotie- en degradatie maar over de plaatsing van de 

scheidsrechters in een bepaalde groep. Dit had tot gevolg dat enkele scheidsrechters in een hogere groep 
werden ingedeeld, maar dat er ook scheidsrechters waren, die in een lagere groep werden geplaatst.  

Aangezien de competitie in het amateurvoetbal door de Corona-crisis abrupt werd beëindigd, is er in het 

verslagjaar dan ook geen sprake van promotie en degradatie. Wel werden er in 2020 enkele SZO-leden in 

andere groepen geplaatst dan wel in het Talenten Traject Betaald Voetbal geplaatst. 
 

De Kaartcompetitie 
 

Op donderdag 9 april 2020 zou de afsluitende kaartavond van de kaartcompetitie 2019-2020 plaatsvin-
den. Door de Coronacrisis moest deze laatste kaartavond worden afgelast. Voor het seizoen 2019-2020 is 

derhalve geen eindklassement opgemaakt. Voor de goede orde wordt in dit jaarverslag wel een uitslag 

gepubliceerd, zoals deze er uit zag nà 7 speelronden. 
 

De individuele winnaars van de zeven gehouden kaartavonden waren achtereenvolgens: 
 

1. Ulbe Posthumus 5.880 punten  5. Hilly Wissink 4.785 punten 

2. Marinus Blankvoort 4.924 punten  6. Netty Mulder 5.526 punten 

3. Klaas Klaassen 5.501 punten  7. Hans van der Veen 5.879 punten 

4. Ben Bastiaan 5.327 punten  8.  punten 
 

 

 

http://www.szozwolle.nl/
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Er werden in het seizoen 2019-2020 dus ook geen geldprijzen uitgereikt voor het overall klassement. Dit 
prijzengeld blijft dan ook beschikbaar voor het volgende kaartseizoen. De hiernavolgende stand wordt als 

Eindstand genomen. 

 

1. Anthonia Bastiaan 23.955 punten  10. Jan Lahuis 21.440 punten 

2. Wim Weuring 23.872 punten  11. Jan Bosscher 20.259 punten 

3. Marinus Blankvoort 23.384 punten  12. Gerrit Kuiper 16.655 punten 

4. Netty Mulder 23.364 punten  13. Hilly Wissink 9.042 punten 

5. Wim Berse 23.360 punten  14. Hans van der Veen 8.903 punten 

6. Klaas Klaassen 23.086 punten  15. Ralph Schinkel 8.582 punten 

7. Fred Mulder 22.978 punten  16. Hennie Hofstede 3.879 punten 

8. Ben Bastiaan 22.813 punten  17. Teun van Unen 0 punten  

9. Ulbe Posthumus 21.720 punten  18 Herman Snijder 0 punten 

 

De deelnemers nà de twaalfde plaats hebben – om de voor hen moverende redenen – vaker dan 2 keer de 

kaartavond(en) aan zich voorbij laten gaan. Teun van Unen heeft slechts één keer meegedaan. Doordat 
de hoogste en laagste scores afvallen, komt hij uit op 0 punten. Herman Snijder, normaal gesproken één 

van de vast deelnemers heeft door ziekte geen enkele kaartavond bezocht. 
 

Er werd in het verslagjaar 2020 dus geen beker uitgereikt. In de loop van het jaar 2020 werd ook geen 

aanvang gemaakt met een nieuwe kaartcompetitie 2020-2021, daar dit vanwege de door de regering 

uitgevaardigde Coronamaatregelen niet mogelijk was. Alhoewel de maatregelen naderhand enigszins 

werden versoepeld, vond de organisator Marinus Blankvoort het niet verantwoord om met de nieuwe 
kaartcompetitie te beginnen. Achteraf kreeg hij het gelijk aan zijn zijde, want er geldt thans nog steeds 

een lockdown, zodat de geschiedenis van de SZO voor het seizoen 2020-2021 geen kaartcompetitie kent. 
 

Hopelijk kunnen we na het vakantiereces in september weer beginnen met de competitie van het seizoen 

2021-2022. Het bestuur hoopt dat Marinus Blankvoort dan ook weer beschikbaar is voor de organisatie. 
 

De Training(en) 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kende ook in het afgelopen seizoen 2019-2020 twee trainings-

groepen. Eén groep traint in Emmeloord bij de v.v. Flevo Boys, onder leiding van Age Albada en Jan 
Jongman. De andere groep traint bij de v.v. KHC in Kampen. De trainingen in Kampen worden verzorgd 

door het trio Siem de Jager, Wim Weuring en Eddy de Gier. De trainingsgroep in Emmeloord was ook in 

dit verslagjaar vrij stabiel en varieerde tussen de 6 en 12 leden, maar het baart het bestuur van de SZO 

wel zorgen. Alhoewel er af en toe enige aanwas was, verlaten er op dat zelfde moment ook enkele leden 

de groep, zodat er geen sprake is van groei. Het bestuur spreekt de wens uit dat we het komende seizoen 

enkele nieuwe trainende leden kunnen verwelkomen. De trainingsgroep in Kampen is flink gegroeid en 
groeit nog steeds. Deze groep bestaat elke week uit 15 à 30 leden. Voor de communicatie binnen de twee 

trainingsgroepen werd dankbaar gebruik gemaakt van WhatsApp-groepen. Door de Coronamaatregelen 

werden de trainingen in Emmeloord en Kampen afgelast. 
 

Spelregelwedstrijden SZO 
 

In het seizoen 2019-2020 werd gestart met een nieuwe opzet van de spelregelwedstrijden om de Derk 

Jan Klein Tijssink-bokaal. De clubkampioenschappen spelregels van de SZO. Op de ALV van augustus 
2020 werd de eerste nieuwe bokaal uitgereikt aan de eerste winnaar Evert Aukema. Ook is aan het 

begin van het seizoen 2020-2021 begonnen met deze digitale spelregelwedstrijden, waaraan alle SZO-

leden kunnen meedoen. Voor meer informatie verwijs ik naar onze website, www.szozwolle.nl. In het 

Hoofdmenu onder “Activiteiten” en het tabblad “Spelregelwedstrijden SZO om DJKT-bokaal” vindt u alle 

benodigde informatie.  
 

Jeugdspelregelwedstrijden COVS District Oost  
 

Naar aanleiding van een enquête van de secretaris van de SZO onder de voetbalverenigingen in het 

rayon van de SZO, heeft het bestuur van de SZO in haar bestuursvergadering van 19 november 2008 

besloten om in het vervolg geen jeugdspelregelwedstrijden meer te organiseren. Natuurlijk wordt er op 

Districts- en Landelijk niveau nog wel aan jeugdspelregelwedstrijden van de COVS gedaan, omdat dit 

een doelstelling is, die in de Statuten van de COVS is geformuleerd.  
 

In verband met de Covid-19-pandemie en daarmee gepaard gaande Coronamaatregelen werden alle spel-

regelwedstrijden van de COVS, op alle niveaus, afgelast. 
 

Nederlands Kampioenschap Jeugdspelregelwedstrijden COVS Nederland  
 

In verband met de Covid-19-pandemie en daarmee gepaard gaande Coronamaatregelen werden alle spel-

regelwedstrijden van de COVS, op alle niveaus, afgelast. 
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Spelregelwedstrijden voor COVS-teams in COVS District Oost  
 

In verband met de Covid-19-pandemie en daarmee gepaard gaande Coronamaatregelen werden alle spel-

regelwedstrijden van de COVS, op alle niveaus, afgelast. 
 

Nederlands Kampioenschap Spelregels voor COVS-teams COVS Nederland  
 

In verband met de Covid-19-pandemie en daarmee gepaard gaande Coronamaatregelen werden alle spel-

regelwedstrijden van de COVS, op alle niveaus, afgelast. 
 

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi COVS District Oost   
 

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) kan terug kijken op een geslaagd 

districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District Oost. 
 

De voorzitter Eddy de Gier opende omstreeks 9.25 uur het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi, 

dat dit jaar door de SZO voor de 40-ste keer werd georganiseerd. Hij wenste iedereen een gelukkig, 

gezond en sportief 2020. Vervolgens heette hij de 11 deelnemende COVS-groepen, de genodigden (w.o. 
de ereleden en leden van verdienste van de SZO) hartelijk welkom en hoopte op een sportief toernooi.  
 

Het traditionele Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi werd echter overschaduwd door een heel 

vervelend incident tijdens de tweede kwartfinalewedstrijd tussen Doetinchem II en Winterswijk, 

waarvoor zelfs de ambulance – via 112 – moest worden gealarmeerd. Het ongeluk liep achteraf gezien 

nog met “een sisser” af. Matthijs Hoopman mocht gelukkig na een consultatie (CT-scan) in het 

ziekenhuis met zijn gealarmeerde ouders weer naar huis. De SZO heeft hieraan uiteraard de nodige 
aandacht besteed. 
 

Het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi werd dit jaar met 12 teams gespeeld. Doetinchem had 

zich met 2 teams ingeschreven. Zo werd na een gewijzigde loting in drie poules van 4 teams gespeeld. De 

nummers 1 en 2 en de 2 beste nummers 3 uit de poules plaatsten zich voor de kwartfinales, waarin dus 

het gememoreerde incident plaatsvond. Na het voorval trok Doetinchem zich (geëmotioneerd) terug en 

ging de groep Winterswijk – weliswaar enigszins onder protest – door naar de halve finales. 
 

In de loop van de zaterdagmorgen (04-01-2020) kreeg het bestuur van de SZO bezoek van een delegatie 
van RTV Oost. Teun van der Velden – zelf ook een ambitieuze scheidsrechter – die bij RTV Oost werkt, 

bezocht met een collega het prestigieuze Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Zij werden 

verwelkomd en begeleid door de voorzitter Eddy de Gier. Hij komt samen met scheidsrechter Hans van 

Duren, Marco Ribbink, speler van de Scheidsrechtersvereniging Enschede e.o. en Jorg Ordelmans van 

de Scheidsrechtersvereniging Almelo e.o., aan het woord. 
 

De poulewedstrijden waren ongemeend spannend. Uiteindelijk bleven de 8 sterkste teams over, die zich 
plaatsten voor de kwartfinales. 
 

De groep Zwolle “waande” zich in de poule “des doods”, maar dat bleek geenszins het geval. In poule B 

werd de SZO poulewinnaar vóór Nijverdal en Winterswijk. De eerste wedstrijd tegen Winterswijk werd 

nipt met 1 – 0 gewonnen en de wedstrijden tegen Almelo (1 – 1) en Nijverdal (0 – 0) eindigden onbeslist. 

Daardoor werd de SZO met 5 punten eerste in de poule. De andere teams hielden elkaar ook in 

“evenwicht” zodat de nummers 2 en 3 met 4 punten gelijk eindigden.  
 

In poule A werd het altijd goed presterende Arnhem verrassend heel snel uitgeschakeld door alle drie 
wedstrijden te verliezen, waardoor zij als laatste eindigden. De latere winnaar Apeldoorn ging via een 

“narrow-escape” als één van de beste nummers drie door naar de kwartfinales. Dat gebeurde ook in 

poule B. Winterswijk ging eveneens als één van de beste nummers 3 door naar de kwartfinales. Zutphen 

werd in groep C ook derde, maar haalde minder (2) punten, zodat zij de kwartfinales net mis liepen. In 

poule C werd Enschede ongeslagen eerste in de poule met 9 punten. Tweede werd Nijmegen. 
 

In de eerste kwartfinale tussen Enschede en Nijverdal bleef de stand gelijk (1 – 1), zodat via shoot-outs 
de winnaar moest worden aangewezen. Enschede nam de shoot-outs beter en won deze met 2 – 1. In de 

tweede kwartfinale vond het reeds gememoreerde incident plaats, waardoor Winterswijk – onder protest 

– door ging naar de halve finales. In de derde kwartfinale tussen Nijmegen en Deventer trok het team 

van Deventer met 0 – 4 gedecideerd aan het langste eind. In de vierde kwartfinale tussen Apeldoorn en 

Zwolle kon het team van de SZO geen “potten breken” en verloor hierdoor het uitzicht op het opnieuw 

spelen van de finale. Apeldoorn was met 3 – 0 te sterk. 
 

De eerste halve finale tussen Enschede en Winterswijk was het ongemeen spannend. Beide teams 

hielden elkaar heel lang op gelijke hoogte totdat Enschede toch het beslissende doelpunt wist te maken. 

Met 2 – 1 plaatsten zij zich voor de finale. Ook de tweede halve finale tussen Deventer en Apeldoorn was 

spannend. Apeldoorn was net iets overtuigender en doeltreffender zodat zij zich met 0 – 1 eveneens 

plaatsten voor de finale. 
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De troostfinale om de 3e en 4e plaats tussen Winterswijk en Deventer werd door het laatstgenoemde 
team met 1 – 3 gewonnen.  
 

De finale tussen Enschede en Apeldoorn golfde in het begin “heen en weer”, maar de lange toernooi dag 

speelde Enschede (met slechts 3 wisselspelers) parten. Het team van Apeldoorn ging heel doeltreffend en 

efficiënt met dit “voordeel” om en wist de wedstrijd met 0 – 2 te winnen. 
 

Tijdens het toernooi werd evenals voorgaande jaren een groots opgezette verloting gehouden om de 

kosten van het toernooi enigszins te drukken. Ons erelid Klaas Muis “tekende” evenals de voorgaande 

edities voor de organisatie van deze verloting. De prijzen voor deze verloting, de vleesschotels, rollades, 
slagroomtaarten en flessen wijn werden verzorgd door bestuurslid Hans van Bruggen en kwamen 

uiteraard ten laste van de penningmeester van de SZO. 
 

Na afloop dankte de voorzitter Eddy de Gier de v.v. KHC voor het beschikbaar stellen van de 

accommodatie en het verzorgen van een uitstekende lunch. Ook dankte hij de scheidsrechters voor de 

goede arbitrage. 
 

De voorzitter dankte eveneens de mensen van de EHBO, die bij het reeds genoemde voorval nog even 

“stevig” aan de bak moesten, totdat zij werden afgewisseld door de mensen van de ambulancedienst. 
 

Vervolgens werd overgegaan tot de prijsuitreiking. De voormalige voorzitter van de SZO, Hans van der 
Veen reikte de Piet de Vos-bokaal uit aan het team van Almelo, dat zich over de hele dag het sportiefst 

had gedragen. Zij mogen de Fair Play-bokaal een jaar in hun prijzenkast hebben staan. 
 

De voorzitter reikte daarna de prijzen uit. Na de verloren troostfinale eindigde Winterswijk op de vierde 

plaats en werd Deventer na twee kampioenschappen dit keer derde. Na de verloren finale werd Enschede 

de “runner-up” met een tweede plaats en werd Apeldoorn voor één jaar de trotse bezitter van de 

wisselbeker van het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. 
 

De voorzitter Eddy de Gier wenste iedereen een sportieve voortzetting van het seizoen en dankte iedereen 

voor hun komst en wenste iedereen wel thuis.  
 

Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal COVS Nederland  
 

Op zaterdag 18 januari 2020 werd het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland gehouden in Sporthal “De 

Piushof” in Panningen. De organisatie van dit zaalvoetbaltoernooi lag dit jaar in handen van de Scheids-

rechtersvereniging Venlo e.o. uit COVS District Zuid II. Na de spannende poulewedstrijden en 

kruisfinales luidde de einduitslag als volgt: 
 

1. Venlo  (Zuid II)  5. Zeeuws-Vlaanderen (Zuid I) 

2. Boxmeer-Cuijk (Zuid II)  6. Amsterdam  (West I) 

3. Alkmaar (West I)  7. De Mijnstreek  (Zuid II) 

4. Deventer (Oost)  8. Drachten  (Noord)  
 

Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de voorzitter van COVS Nederland, de heer Ron Sotthewes. 

De sportiviteitsbeker werd door de voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Venlo e.o., Hay Bos, 

uitgereikt aan de Scheidsrechtersvereniging De Mijnstreek uit Maastricht. 
 

IJssel- en Berkeltoernooi veldvoetbal COVS District Oost 
 

In verband met de Covid-19-pandemie en daarmee gepaard gaande Coronamaatregelen werden alle veld-

voetbaltoernooien van de COVS, op alle niveaus, afgelast. 
 

Nederlands Kampioenschap Veldvoetbal COVS Nederland 
 

In verband met de Covid-19-pandemie en daarmee gepaard gaande Coronamaatregelen werden alle veld-

voetbaltoernooien van de COVS, op alle niveaus, afgelast. 
 

Clubblad “Scheidsrechterskontakt” 
 

Nadat de Redactiecommissie in 2014 afscheid had genomen, is de secretaris van de SZO er ook in het 

verslagjaar 2020 in geslaagd om vijf leuke clubbladen van “Scheidsrechterskontakt” uit te brengen. Aan 
de 6 resterende SZO-leden zonder e-mail en/of internet, werd een gedrukte versie van het clubblad ver-

stuurd. Vanuit het bestuur worden altijd de vaste rubrieken “voorwoord van de voorzitter”, “bestuurs-

mededelingen”, “onze jarigen”, “spelregels veld” en “spelregels zaal” verzorgd. Het clubblad werd in 2020 

opnieuw als een digitale bladerbare pdf-versie uitgegeven. In 2020 werd de druk en de lay-out wederom 

verzorgd door de secretaris, zoals dit op de ALV van 27 maart 2017 werd besloten. De SZO-leden die iets 
van zich willen laten horen, kunnen en mogen altijd kopij aanleveren. De secretaris c.q. het bestuur zal 

dan beoordelen of er ruimte in het clubblad is om het artikel al dan niet te plaatsen aangezien zij zich 

het recht voorbehouden om correcties door te voeren en/of censuur toe te passen. Het bestuur van de 

SZO is heel kritisch naar zich zelf en ook naar anderen, maar wenst geen “vuile was” buiten te hangen. 
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De Technische Commissie 
 

In het bestuur werd in 2009 besloten om de werkzaamheden van de Technische Commissie (TC) voor 

eigen rekening te nemen. De verenigingsactiviteiten werden tot de Algemene Ledenvergadering van 2017 

vanuit het bestuur door de beide portefeuillehouders aangestuurd. Op de ALV van 27 maart 2017 werd 
een nieuwe Technische Commissie geïnstalleerd. De heren Ivor Knol, Arjen van ’t Slot, William Smit en 

Age Albada traden toe tot deze commissie. Zij hebben in 2020 diverse activiteiten georganiseerd, zoals de 

technische thema- en spelregelavonden. Hans van Bruggen is namens het bestuur de portefeuillehouder 

die de TC aanstuurt. Door de installatie van deze Technische Commissie wordt het bestuur enigszins 

ontlast en krijgt zij weer meer tijd voor andere dingen. Op verzoek van de portefeuillehouder werd ook in 
het verslagjaar de organisatie van thema- en spelregelavonden voortgezet. Op de ALV van 2020 trad Age 

Albada terug uit de commissie en werd Remco Jongman uit Emmeloord bereid gevonden om zijn plaats 

in te nemen. Remco trad in het rooster van aftreden in de plaats van Age Albada en werd op de ALV voor 

een periode van 1 jaar benoemd. 
 

De portefeuillehouder Technische Zaken, Hans van Bruggen verzorgt ook de aanstelling van de arbitrale 

trio’s t.b.v. de Beltona Cup en Onder 23 van v.v. VSCO ’61. Door de Covid-19-pandemie liggen ook deze 
competities geheel stil. 
 

De Kascommissie 
 

Op grond van artikel 22, lid 5, van de Statuten en artikel 24, lid 3, van het Huishoudelijk Reglement 

moet de financiële administratie van het bestuur van de vereniging, dat wordt verzorgd door de penning-

meester, worden gecontroleerd door een kascommissie. In het verslagjaar gebeurde dat ook voordat de 

Algemene Ledenvergadering werd gehouden op maandag 17 augustus 2020. Op de Algemene Ledenver-

gadering bracht de kascommissie bij monde van de heer S. (Siem) de Jager verslag uit. De kascommis-
sie, in 2020 bestaande uit de heren J.W. (Jan Willem) Westendorp en S. de Jager stelde de Algemene 

Vergadering, in Kampen bijeen, voor om het bestuur, in casu de penningmeester, décharge te verlenen, 

dat gepaard ging met een applaus. De heer Westendorp trad reglementair af. De heer De Jager werd her-

benoemd en de heer H. (Henk) Maat werd in de kascommissie benoemd. Als nieuwe reserve bood de heer 

I.M. (Ivor) Knol uit Kampen zich spontaan aan. 
 

De Kerstbingo 
 

In de bestuursvergadering van de SZO van 14 oktober 2020 werd besloten om in verband met de Covid-

19-pandemie en de door de regering afgekondigde Coronamaatregelen de geplande Kerstbingo van vrij-

dag 11 december 2020 af te gelasten. Vandaar geen verslag van de Kerstbingo in dit Jaarverslag. 
 

Onderscheidingen 
 

In 2020 werden ook weer diverse mensen onderscheiden en gehuldigd. Dit gebeurde zoals gewoonlijk op 

de Algemene Ledenvergadering van 17 augustus 2020. Voor de bijzonderheden en de details verwijs ik 

naar de tekst van de paragraaf “Algemene Ledenvergadering 2020”, waarin hieraan aandacht werd 
besteed. 
 

De website van de SZO 
 

De (directe) informatievoorziening naar onze leden geschiedt in de eerste plaats mondeling op de trainin-

gen, vervolgens via de WhatsApp-groepen, schriftelijk via convocaties, brieven en e-mails. Daarna via de 

website en tot slot voor de leden, die niet over een computer beschikken via het clubblad of de gewone 

post. De secretaris tracht namens het bestuur iedereen zo goed mogelijk te bereiken en te informeren. 
 

Maickel Dijkstra is nog steeds de webmaster van onze website en de secretaris Jan Lahuis zorgt voor het 
dagelijkse beheer. René van der Elst is, als vertegenwoordiger namens het bestuur het eerste aanspreek-

punt voor de webmaster maar ook voor de leden. De website van Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o., 

waar we trots op mogen zijn, wordt regelmatig bezocht. 
 

De website zal gaandeweg ook steeds meer informatie – ook vanuit het verleden – gaan bevatten. In de 

loop van 2020 werden ook alle digitale nummers van het clubblad “Scheidsrechterskontakt” op de web-

site gepubliceerd. Ook andere Reglementen en Bestuursbesluiten zullen op de website worden gepubli-
ceerd.  
 

De SZO-leden worden dan ook verzocht om de nieuwe website www.szozwolle.nl regelmatig te gaan 

bezoeken, zodat zij op de hoogte blijven van het “wel en wee” van de vereniging. 
 

Door de ingebruikname van de nieuwe website, zal geen gebruik meer worden gemaakt van de website 

van de COVS. Alle artikelen zijn verwijderd en er is alleen door middel van een link nog een verwijzing 

naar de nieuwe website. Op onze website zijn eveneens verwijzingen aanwezig naar de websites van de 

COVS en KNVB. In 2020 zullen ook links op de website worden geplaatst naar de adverteerders en de 
sponsoren, indien zij zich aandienen. 
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COVS District Oost - Verenigingsbestuur COVS Nederland 
 

Na het afschaffen van de Districten van de COVS, wordt er zo nu en dan een Bestuurdersoverleg met de 
COVS-groepen belegd. Het Bestuurdersoverleg met de COVS-groepen ter voorbereiding op de te houden 

Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van COVS Nederland van 3 oktober 2020 werd belegd op maan-

dag 31 augustus 2020 in het clubhuis van de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. en werd bezocht 

door Eddy de Gier, Wout Jongman en Jan Lahuis. Dit overleg stond hoofdzakelijk in het teken van de 

wijziging van de Statuten en het Algemeen Reglement, waartegen de SZO ernstige bezwaren had geuit 
richting het VCN. Er kwamen meer bezwaren uit COVS Nederland, zodat door het VCN uiteindelijk werd 

besloten om de JAV af te gelasten en door te schuiven naar het jaar 2021, waardoor zij zich meer ruimte 

verschaften om hun “huiswerk” over te doen. Het bestuur van de SZO houdt de vinger aan de pols. 
 

Zoals gememoreerd werd door het VCN het vakblad “de Scheidsrechter” afgeschaft. Een dergelijk orgaan 

is een middel om in contact te blijven met de organisatie of de eigen organisatie te informeren. Er zullen 

vele oud-COVS’ers zijn die deze gang van zaken betreuren. Ik mis ook de informatie uit de andere COVS 

Districten voor het samenstellen van mijn Jaarverslag. 
 

KNVB District Noord - Oost 
 

Aangezien de COVS geen uitnodigingen meer krijgt voor de te houden scheidsrechtercursussen, komt de 

werving van nieuwe COVS-leden onder druk te staan. In de cursussen, gedoceerd door de KNVB, worden 
jonge mensen – met name bij voetbalverenigingen – opgeleid tot scheidsrechter. COVS-groepen werden in 

het recente verleden altijd uitgenodigd om de COVS te promoten. Een goede ontwikkeling is dat deze veelal 

jonge mensen lid kunnen worden van de COVS. 
 

Het bestuur van de SZO heeft daarom een andere werkwijze geïntroduceerd. Het bestuur heeft alle voetbal-

vereniging in ons werkgebied aangeschreven. Enerzijds voor een donatie, anderzijds om te laten weten, dat 

de SZO een toegevoegde waarde kan hebben bij de clubarbitrage van deze clubs. 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. onderhield altijd goede contacten met de KNVB District Oost.  
In verband met de Coronacrisis zijn de contacten heel beperkt gebleven, maar zullen te zijner tijd weer 

worden opgepakt. 
 

Sluiting 
 

Alhoewel we zijn beperkt in ons doen en laten door de Covid-19-pandemie kan het bestuur van de SZO 

toch heel tevreden zijn over hetgeen in 2020 tot stand is gebracht. Er is vanuit de achterban nog steeds 

veel waardering voor het bestuur van de SZO, mede ook de wijze waarop e.e.a. wordt uitgevoerd en hoe 
met de leden wordt gecommuniceerd. Het bestuur van de SZO zal die trend ook in 2021 voortzetten.  
 

We zullen ook fouten hebben gemaakt. Niemand is feilloos. Ziet u dergelijke fouten, dan bied ik daarvoor 

mijn excuses aan, maar verzoek u ook om deze fouten kenbaar te maken, zodat deze alsnog kunnen 

worden gecorrigeerd, in de hoop ze in het vervolg niet meer te maken. 
 

Alle activiteiten, die in 2020 hebben plaatsgevonden, heb ik met het Jaarverslag, dat voor u ligt, voor het 
voetlicht trachten te brengen. Ik hoop dat u dit Jaarverslag 2020 met plezier heeft gelezen, wanneer u op 

dit punt bent aanbeland. 
 

 

 

Zaandam, 30 januari 2021. 
 

Namens het bestuur SZO,  

 

 

 

 
 

 

 

 

de secretaris Jan Lahuis. 


