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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  
  Opgericht 14 januari 1924 

   

  
“Zwolle en Omstreken”   

Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

BESLUITENLIJST 
 

Telefonisch bestuursvergadering Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. d.d. 3 februari 2021 
 

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  

1 Opening en vaststelling definitieve agenda Actie door: 

 
 

De voorzitter opent deze online bestuursvergadering – via Microsoft Teams – en 
heet iedereen van harte welkom. De opgestelde agenda wordt akkoord bevonden. 

JL merkt op dat we de kraamvisite bij Lindsey/Melvin i.v.m. de geboorte van Sil 

in beraad moeten houden.  
 

 

 
 

Eddy/Jan 
 

2 Besluitenlijst vorige bestuursvergadering d.d. 9 december 2020 Actie door: 

 
 

De voorzitter vraagt of er nog aan- of opmerkingen zijn op de besluitenlijst van 9 

december 2020. Er zijn geen opmerkingen zodat de besluitenlijst onder dankzeg-

ging aan de secretaris wordt goedgekeurd en vastgesteld. De definitieve versie zal 

nu worden gescreend op privacygevoelige zaken en op de website worden gepubli-
ceerd. 
 

 

 

 

 

Jan 
 

3 Ingekomen stukken, Uitgaande post, Mededelingen Actie door: 

 
 

De secretaris maakt melding van de volgende ingekomen stukken: 

1. Brief COVS Zutphen inzake afgelasting IJssel- en Berkeltoernooi 2021; 
2. Geboortekaartje Lindsey/Melvin Hilverts, geboorte Sil Wolter Hendrik; 

3. Bestuur COVS Nederland (BCN): spelden t.b.v. onderscheidingen SZO-leden; 

4. Rouwkaart inzake het overlijden LvV Marinus Hendrikus Blankvoort; 

5. Contactformulier Website, Gerwin Konijnenberg, secretaris v.v. Oene; 

Uitgaande post: 
1. Aanvragen om onderscheidingen t.b.v. Henk Loman en Herman Heuven; 

2. Felicitatiekaart geboorte Sil naar: Lindsey & Melvin en Wilma & Wout;  

3. Van Harte Beterschapskaarten naar: Marco Hofstede, Erik Kwakkel, Pascal 

Kwakkel, Sonja van der Veen, Netty Mulder; 

4. Condoleancekaart aan Familie Blankvoort n.a.v. het overlijden Marinus. 

Mededelingen: Geen 
 

 

 
 

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

 
 

De voorzitter zegt dat we de laatste weken veel Lief & Leed hebben meegemaakt 

bij de SZO. Daar is voor zover mogelijk i.v.m. de Coronamaatregelen de nodige  
aandacht aan besteed. JL noemt de namen waaraan aandacht is besteed. (Zie de 

uitgaande post). EdG heeft gebeld met Hans van der Veen. Sonja revalideert en 

dat gaat de goede kant op. Het zal een langdurig traject zijn met Netty Mulder en 

laten we hopen dat dit goed gaat. WJ zegt dat Wilma met Netty gebeld heeft. Zij is 

nog wel hoopvol gestemd. We zijn 2 keer bij Klaas Muis geweest. Klaas heeft nog 

weer een update gestuurd en we hebben zijn bericht op Facebook gezien. Dit gaat 
met ups en downs, zodat we dit ook in de gaten houden. Van Herman Snijder 

hebben we onlangs geen bericht gehad, maar we weten dat dit ook een heel lang 

traject is met iedere keer reizen naar Rotterdam. JL zegt dat hij een mail heeft ge-

had van Herman n.a.v. het overlijden van Marinus. Herman zou binnenkort weer 

een update sturen. De familie Kwakkel komt nog even ter sprake. Hier is genoeg 
aandacht aan besteed en genoeg over gezegd. Dan hebben we het overlijden van 

Lid van verdienste Marinus Blankvoort. EdG was niet in de gelegenheid om de 

dienst via een livestream mee te maken. JL doet verslag. JL heeft de dienst opge-

nomen en ook naderhand gedownload. Hij wou het publiceren bij het “in Memo-

riam” dat hij op de website heeft gepubliceerd, maar het bestand was qua geheu-
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gen ruimte te groot. We zullen hem missen bij de organisatie van de Kaartcompe-

titie van de SZO. We zullen moeten uitkijken naar een nieuwe organisator van de 
kaartavonden. Door de penningmeester werd vorig jaar (2020) nog geld aan hem 

overgemaakt, maar de laatste afsluitende kaartavond is niet gehouden op 9 april 

2020. Dat bedrag ad. € 200,= is nog in zijn bezit. Marinus was ook “bang” voor 

het Corona-virus, zodat hij het niet aandurfde om de kaartcompetitie in het sei-

zoen 2020-2021 in september 2020 op te starten. JL stelt voor om na verloop van 
tijd even bij Dinie Blankvoort te vragen of zij hier weet van heeft. Er zijn natuur-

lijk ook nog andere spullen van de SZO van de Kaartcompetitie in zijn bezit. RvdE 

zegt dat hij op 12 februari 2020 € 200,= heeft overgemaakt naar de bankrekening 

van Marinus Blankvoort. RvdE vindt dat best, maar wil zich ook niet zo heel erg 

druk maken om het geld. De competitie 2021-2022 zou in september 2021 kun-

nen beginnen. Tussen nu en dan moeten we gaan bekijken, wie het eventueel zou 
kunnen en willen organiseren. JL was de laatste jaren de administratieve onder-

steuning, dus moeten we kijken naar een organisator. JL had zelf gedacht aan 

Hans van der Veen omdat hij zich nu ook af en toe bemoeit met de organisatie. 

JL wilde hem hierover benaderen. HvB zegt aan Wim Weuring te denken want hij  

is ook meestal bij het kaarten aanwezig. We kunnen deze beide personen in onze 
gedachten houden. Wim Weuring is ook de enige die gevraagd heeft hoe het nu 

verder ging met de competitie van vorig jaar, omdat de laatste avond niet werd 

gehouden. De tussenstand na 7 keer, werd als eindstand genomen, maar de prij-

zen en beker zijn niet uitgereikt. RvdE geeft aan dat zijn dochter ook reeds een 

mail heeft gestuurd met het verzoek om opzegging lidmaatschap. Zij heeft er dus 

ook nog wel bemoeienissen mee. Misschien kunnen we ook met haar overleggen. 
HvB stelt voor om het een paar weken of 1 maand aan te zien en dan vervolgens 

contact met de familie Blankvoort op te nemen. Dan horen we wel hoe de zaken 

worden geregeld. De prijzen voor de kaartcompetitie zijn totaal € 140,= voor de 

laatste avond. De andere prijzen worden gekocht van het inleggeld.  

EdG vraagt of we nog iemand vergeten zijn. HvB zegt gesproken te hebben met de 

vrouw van Teun van Unen. Daar was het ook weer “mis” mee. Daar is de kanker 
ook weer teruggekeerd. Zij gaat ook weer een behandeltraject in. Teun zit in een 

geheel gesloten afdeling. Fred en Netty Mulder zijn voor de Kerst bij haar geweest 

met een bos bloemen. Afgesproken wordt om nu ook een kaart naar Hannie van 

Unen te sturen.  
 

 

 
 

 

 

 

Jan 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Jan 

 

 

 

 
 

 

Jan 
 

5 Coronamaatregelen in relatie tot de Activiteiten van de SZO Actie door: 

 
 

EdG geeft aan dat als we naar de persconferentie van gisteravond kijken, we weer 

5 weken vooruit kunnen. Alles is nu één groot vraagteken. We komen nog even 

terug bij het punt van de TC met enkele andere activiteiten. Op dit moment is er 
weinig meer van te zeggen. Hij heeft overleg gehad met Jarno Schoonhoven om te 

kijken of we iets voor de trainingsgroep zouden kunnen doen. EdG heeft dan ook 

voorgesteld om even een “pilot” te draaien. Daar is iets geprobeerd in “Teams” van 

Microsoft voor de trainingsgroep Kampen. Daar hebben 5 personen aan mee ge-

daan. Er wordt binnenkort op terug gekomen. EdG heeft een pagina aangemaakt 

in “Teams”. Dit wordt nu verder “uitgerold”. Hij zegt volgende week een aantal 
mensen uit te nodigen om mee te doen en daar de trainingsgroep Emmeloord ook 

bij te betrekken. Je maakt een soort quiz in Kahoot.it aan met bijvoorbeeld 10 

vragen, die je vervolgens deelt met de ingelogde personen. Dan zit je ongeveer 3 

kwartier tot een uur vragen te beantwoorden, maar je praat onder het genot van 

een bakje koffie ook met elkaar. Volgende week krijgt dit een vervolg. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Eddy 
 

6 Voorbereiding Algemene Ledenvergadering SZO d.d. 29 maart 2021 Actie door: 

 
 

a. Vaststelling voorlopige datum 29 maart 2021 bij v.v. KHC te Kampen; 

EdG stelt voor om deze voorlopige datum vast te stellen. JL zegt dat de datum al 

was vastgesteld, maar dat we het nu moeten bevestigen en moeten vastleggen bij 
v.v. KHC te Kampen. Als reserve datum leggen we 26 april a.s. vast. Besloten 

wordt om de datum 23 februari a.s. af te wachten. Dan weten we ook iets meer 

over de Coronamaatregelen en kunnen we besluiten om het al dan niet door te 

laten gaan. We sturen de financiële stukken niet mee, maar de kascontrole moet 

wel tijdig worden uitgevoerd. RvdE zal dit regelen. HvB stelt voor om beide data te 
communiceren met Tjibbe van Dijk van v.v. KHC. 

b. Agenda t.b.v. ALV; 

Er zijn geen opmerkingen op de agenda voor de ALV. Deze kan t.z.t. naar de SZO- 

leden worden verstuurd. 

 

 

 

 
 

 

 

 

René 
Jan 

 

Jan 
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c. Rooster van aftreden bestuur SZO; 

Periodiek aftredend zijn Eddy de Gier en Wout Jongman. Beide hebben reeds 
aangegeven, dat zij zich voor een periode van 3 jaar herkiesbaar stellen. Zij moe-

ten het in deze bestuursvergadering alleen nog even bevestigen. Zij geven aan dat 

zij herkiesbaar zijn. 

d. Rooster van aftreden TC SZO t.b.v. ALV; 

Periodiek aftredend zijn Ivor Knol en Remco Jongman. We krijgen zojuist een e-
mail van Ivor Knol waarin hij e.e.a. toelicht. Ivor en Remco hebben aan de porte-

feuillehouder HvB gemeld dat zij zich voor een periode van 3 jaar herkiesbaar 

stellen. HvB zal kijken naar de structuur van de TC. 

e. Jaarverslag secretaris SZO 2020; 

Er zijn twee opmerkingen gemaakt door EdG en WJ. Deze zijn door JL reeds ver-

werkt, omdat hij het hier mee eens is. JL leest de passages voor. 
f. Financieel Jaarverslag penningmeester SZO 2020; 

De penningmeester neemt het hele financiële jaarverslag door. JL zegt dat hij wel 

(tekstuele) opmerkingen heeft op de toelichting. Er zijn naast de eerder gemaakte 

opmerkingen geen aanmerkingen op het financieel jaarverslag. WJ deed eerder 

een voorstel om in het bestuur te praten over het overschot op de jaarrekening 
van 2020. We zouden kunnen besluiten om een gedeelte over te hevelen naar de 

balans en te “oormerken” als gereserveerd geld voor het 100-jarig bestaan. RvdE 

is van mening, dat we – in principe – genoeg geld hebben (vermogen) om in 2024 

te besteden aan het 100-jarig jubileum. EdG zegt er eerder een voorstander van 

te zijn om de leden te laten zien, dat er een positief saldo is over 2020 en dat het 

bestuur van de SZO besloten heeft om dat in een apart “spaarpotje” voor het 100-
jarig jubileum te stoppen. RvdE zegt dat we in een paar jaar tijd meer vermogen 

hebben opgebouwd. EdG zegt dat dit een verklaring heeft. Vroeger betaalden we 

huur voor de sporthal voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi en voor 

de trainingslocatie bij v.v. Noord Veluwe Boys en v.v. WHC. Bij de v.v. KHC heb-

ben we deze kosten niet en houden we dit geld “in de pocket”. Het kost ons nu als 

sponsoring slechts twee (voet)ballen per jaar bij v.v. Flevo Boys en v.v. KHC. 
g. Onderscheidingen SZO: H.J. Loman (40) en H.A.G. Heuven (50); 

JL geeft aan dat de onderscheidingen tijdig zijn aangevraagd en ook reeds door 

het BCN zijn gehonoreerd. De spelden zijn inmiddels ontvangen. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Hans 
 

7 Clubblad SZO, jaargang 60, nummer 1, februari 2021 Actie door: 

 
 

a. Voorwoord voorzitter;  

EdG zegt dat het voorwoord z.s.m. komt. Hij heeft even gewacht op de digitale 

bijeenkomst van gisteravond en hetgeen we vanavond nog bespreken. Hij gaat 

ervan uit dat hij de nodige ruimte heeft voor zijn voorwoord. JL zegt dat hij heel 
veel ruimte heeft. Hij mag wel 2 pagina’s A5 vullen. 

b. Ideeën omtrent bladvulling; 

JL zegt dat hij reeds een paar opties heeft genoemd. Extra spelregelvragen voor 

veld- en zaalvoetbal. Een extra puzzelrubriek en eventueel een artikel “Medisch 

bekeken”. In verband met het overlijden van Marinus Blankvoort zal er ook een 

“In Memoriam” worden gepubliceerd. Deze staat ook reeds op de website. Het is 
ongeveer 1 à 2 pagina’s. Misschien neemt JL er ook nog een paar foto’s in op. Hij 

maakt er wel weer een mooi clubblad van. 
 

 

 

Eddy 

 

 
 

 

 

 

 

 
Jan 
 

8 Financiële zaken  Actie door: 

 
 

a. Mededelingen door de penningmeester;  

RvdE heeft de jaarcijfers reeds toegelicht. Hij heeft de automatische incasso’s om 

de contributie te innen gedaan. Er is een lid, die zijn bankrekeningnummer niet 

op het aanmeldingsformulier heeft ingevuld. RvdE vraagt hoe het juridisch zit, als 

leden het aanmeldingsformulier hebben getekend. Dan is hij akkoord gegaan met 

een automatische incasso. Als hij zijn rekeningnummer niet heeft ingevuld, kun 
je vragen dit alsnog toe te voegen. Wordt dat geweigerd, dan wordt dat SZO-lid 

verplicht om zijn contributie in zijn geheel te voldoen in januari. Daarvoor wordt 

hem dan een factuur of nota toegezonden. We kunnen wettelijk mensen niet gaan 

verplichten om in te stemmen met een automatische incasso. Dat wordt bij de 

aanmelding wel verlangd, maar dat is niet verplicht. De consequentie is dan wel 
dat men de contributie in januari volledig dient te voldoen. WJ vraagt of er extra 

kosten zijn verbonden aan een factuur. Hij merkt op dat we leden kunnen stimu-

leren om automatisch te betalen door in het andere geval extra administratieve 

kosten in rekening te brengen. RvdE zegt dat we dan ons aanmeldingsformulier 
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moeten aanpassen. We kunnen nieuwe leden laten kiezen uit automatische 

incasso en betalen via een factuur. We kunnen besluiten om voortaan aan een 
dergelijke factuur € 3,00 administratiekosten te verbinden. JL heeft net een mail 

gehad van RvdE. Het zijn er 13 die niet automatisch betalen. Daarvan gaan er 11 

via e-mail en 2 per gewone post. Besloten wordt om dit in het vervolg te doen. We 

besluiten dat de contributie voor dergelijke leden wordt verhoogd met € 2,50 voor 

een postzegel, papier en toner. JL is geen voorstander van een keuze. Dan kiest 
men daar voor en worden wij “verplicht” om een factuur te sturen. Hij stelt voor 

om op het aanmeldingsformulier een voorwaarde op te nemen. RvdE deelt enkele 

mutaties mede van de ledenlijst. We hebben 1 opzegging van het lidmaatschap en 

1 door overlijden. We hebben 2 leden minder dan op 31 december 2020. 
 

 

 
 

 

 

 

 
Jan 

 

 

 
 

9 Technische Zaken Actie door: 

 
 

a. Activiteiten Technische Commissie; 

Spelregels; 

HvB zegt dat er bij de spelregelwedstrijden iets minder deelname is. De “top 3” is 

gelijk gebleven, alleen de volgorde is anders. 1. Jan van Dijk, 2. Hans van Brug-
gen, 3. Evert Aukema. Dit loopt verder wel goed. 

Pub-quiz; 

Remco Jongman gaat een pub-quiz organiseren. De planning is dinsdag 2 maart, 

de dinsdag na de voorjaarsvakantie. 

Technische commissie; 

HvB zegt contact te hebben gehad met de TC-leden omdat er enig onvrede heerst.  
HvB wacht de verdere ontwikkelingen even af. 

b. Overige zaken; 

RvdE vraagt of er nog contact is geweest met Sparta Enschede omtrent Beltona 

Cup. HvB geeft aan niets te hebben vernomen. Er is verder nog helemaal niets 

over bekend. HvB verwacht niet dat er nog gevoetbald zal worden. Er zijn nog 2 
wedstrijden gespeeld waarvoor wij de arbitrale trio’s hebben geleverd. Dat zelfde 

geldt ook voor de Onder 23 competitie van VSCO ’61. JL zegt dat daarover de 

ingekomen e-mail gaat. 

JL zegt dat hij via het contactformulier van de website een bericht ontvangen 

heeft van Gerwin Konijnenberg, wedstrijdsecretaris van de v.v. Oene. Hij leest het 

bericht vervolgens voor. EdG vindt het een positief bericht. HvB zegt dat vereni-
gingen deze competitie en/of vriendschappelijke wedstrijden moeten melden bij 

de KNVB, die deze wedstrijden vervolgens van arbitrale trio’s zal voorzien. HvB 

zegt dat het niet is toegestaan dat Scheidsrechtersverenigingen of voetbalvereni-

gingen zorgen voor hun eigen arbitrage. De KNVB heeft aangegeven, dat zij zorg 

dragen voor de arbitrage. Ook Maurice Paarhuis heeft hierover een e-mail verzon-
den. WJ vraagt of het ook over geld gaat. Volgens hem zit er een soort “verdien-

model” in. EdG zegt dit onderwerp mee te nemen naar een overlegsituatie met de 

KNVB, die ongetwijfeld gaat plaatsvinden. Hij geeft zijn mening over het feit dat 

sommige COVS-groepen wedstrijden buiten hun werkgebied bemensen. Hij vindt 

dat deze COVS-groepen hun boekje te buiten gaan. Dat wij af en toe gebruik van 

hun expertise maken is bijzaak. EdG zegt te hebben gesproken met Jan Bosscher 
die mede gedeeld heeft te zijn benaderd door Maurice Paarhuis voor wedstrijden 

van PEC Zwolle. Jan Bosscher heeft opgemerkt, dat leden van de SZO nu lid zijn 

geworden van Nijverdal. Het gaat om Leon Groenhuijsen. EdG zegt dat we dit wel 

in de gaten moeten houden. Hij zegt er ook moeite mee te hebben om wedstrijden 

aan te nemen, waarvoor wij zelf ook geen passende arbitrage kunnen leveren. 
Dan moeten we deze naderhand ook weer “weggeven”. Dan kun je ze beter niet 

aannemen. Hij vindt de KNVB in dat opzicht heel erg laks.  

EdG zegt ook benaderd te zijn door Marcel van der Beld van Meppel. JL zegt zijn 

e-mail te hebben beantwoord. EdG zegt dat we afzonderlijk van elkaar hebben 

geantwoord. Hij heeft de indruk dat ze van elkaar niet alles weten. EdG zegt wel 

een gesprek te willen aangaan, maar dat komt nu i.v.m. Covid-19 niet goed uit. 
EdG heeft de heer Van der Beld aangegeven, dat er sommige scheidsrechters in 

hun rayon actief zijn, die geen lid zijn van de COVS. 

EdG zegt ook benaderd te zijn door Wilco Jansen, die een competitie wil opzetten 

met alle clubs uit Kampen. Als je vriendschappelijke wedstrijden of een compe-

titie wil spelen met deze clubs, moet je daar ook arbitrale trio’s voor aanstellen, 
die dit niveau aankunnen, anders heb je een probleem. EdG zegt dat je ook hebt 

te maken met de gele en rode kaarten problematiek. Worden deze gemeld bij de 

tuchtcommissie van de KNVB of worden deze na afloop weer ingetrokken. HvB 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Hans 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hans 
 

 

 

 

 
 

Eddy 
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merkt gekscherend op dat we daar toch een TC voor hebben. Afgesproken wordt 

dat JL de e-mail doorstuurt naar HvB die deze e-mail vervolgens zal beantwoor-
den. 
 

Jan 

 
Hans 
 

10 Wat verder ter tafel komt - Rondvraag Actie door: 

 
 

Hier wordt verder geen gebruik van gemaakt. De secretaris zal hier weer een 
besluitenlijst van maken.  
 

 

 
 

11 Sluiting  

  

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun positieve inbreng en sluit de verga-

dering. 
 

 

 
 

 

Zaandam, 18 februari 2021 
 

Jan Lahuis, 
 

Secretaris scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
 

 


