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 Scheidsrechtersvereniging   

  opgericht 14 januari 1924 

  “Zwolle en omstreken”   

    

  koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 
 

Aan de leden, 
 

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

Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op maandag 28 maart 2022 in de kantine  

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

A G E N D A 
 

1. Opening. 
 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2021. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 

4. Jaarverslag 2021 van de secretaris SZO. 
 

5. Jaarverslag 2021 van de penningmeester SZO.  
 

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

6. Verslag kascommissie. 
 

7. Verkiezing kascommissie. 
 

 De heer H. Maat treedt volgens het Huishoudelijk Reglement reglementair af. Het bestuur stelt 

 stelt voor om de heer I.M. Knol te herbenoemen en de heer R. Heeringa in de kascommissie te be- 

 noemen, aangezien de heer A. Kraayenhof zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Tijdens de Algemene 

 Ledenvergadering moet er een nieuw reservelid worden benoemd. 
 

8. Vaststelling contributie 2022. 
 

 Overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van 27 maart 2017, zou de contributie 

 tot 2024 niet meer worden verhoogd tenzij er zich (grote) financiële problemen zouden voordoen. 
 De contributie wordt in 2022 derhalve niet verhoogd en blijven de bedragen zoals deze ook waren 

 in 2021. Leden € 50,=, niet-actieve leden € 37,50 en jeugdleden respectievelijk € 20,= en € 10,= 
 

9. Vaststelling begroting 2022. 
 

 De begroting - en financieel overzicht - ligt vanaf 19.15 uur bij de ingang van de kantine ter inzage. 
 

10. Bestuursbeleid. 
 

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

11. Bestuursverkiezing. 
 

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

 zijn de penningmeester, de heer L.C.M. (René) van der Elst en portefeuillehouder, de heer A.H. (Hans) 

 van Bruggen, periodiek aftredend. De heren Van der Elst en Van Bruggen hebben het bestuur van de 
 SZO in de bestuursvergadering van 2 februari 2022 laten weten, dat zij zich voor een volgende periode 

 van 3 jaar herkiesbaar stellen. Aangezien de bestuursleden, de heer J. (Jarno) Schoonhoven en de 

 heer A.H. van Bruggen van portefeuille hebben geruild treden zij op het rooster van aftreden thans in 

 elkaars plaats. 
 

 Daarnaast is de heer J.A. (Arjen) van 't Slot van de Technische Commissie dit jaar aftredend. De heer 

 Van 't Slot heeft de portefeuillehouder van het bestuur, de heer A.H. van Bruggen, laten weten, dat hij 
 zich voor een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar stelt. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering 

 voor om de heer Van 't Slot op grond van het Huishoudelijk Reglement voor een volgende periode 

 van 3 jaar te herbenoemen. 
 

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

 de leden uiterlijk 7 dagen vóór de Algemene Vergadering (derhalve vóór 21 maart a.s.) per aangete- 

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

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

12. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement SZO. 
 

 Op 1 juli 2021 is de WBTR (Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen) in werking getreden. Deze 

 wet geldt voor alle stichtingen en verenigingen. Om hieraan te kunnen voldoen zullen de Statuten 

 en het Huishoudelijk Reglement van de SZO moeten worden gewijzigd. Het wijzigen van de Statuten 

 volgt later. Het bestuur stelt voor om het Huishoudelijke Reglement thans reeds aan te passen. 
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 Het bestuur heeft hiertoe een (bijgaand) voorstel geformuleerd om te komen tot de benoeming van 

 een zogenaamde "Continuïteitscommissie". Het betreft een commissie met fictieve functies, die 

 slechts alleen "op papier" door mensen wordt ingevuld, zodat wordt voldaan aan de WBTR. 
 

13. Voorstel tot benoemen criteria t.b.v. benoemen SZO-leden tot Erelid of Lid van Verdienste. 
 

 In de loop der jaren zijn vele SZO-leden in verband met hun (voorbeeldige) inzet als vrijwilliger ten 

 behoeve van de  Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) op voordracht van het bestuur door de 
 Algemene Vergadering benoemd tot Erelid en Lid van Verdienste. Echter, ons hebben - als bestuur 

 van de SZO - de laatste jaren vele negatieve geluiden, berichten, opmerkingen en kritieken bereikt 

 omtrent de gevolgde procedure, argumenten en motiveringen om te komen tot deze benoemingen. 

 Het bestuur van de SZO heeft alles tegen het licht gehouden en komt thans middels het bijgaand 

 voorstel met vernieuwde "Criteria inzake benoeming Ereleden en Leden van Verdienste t.b.v. SZO."   

 Het huidige bestuur is niet verantwoordelijk voor eerder genoemde besluiten, maar hoopt hiermee 
 wel meer duidelijkheid te verschaffen voor de mogelijke benoemingen in de toekomst van de SZO. 
 

14. Installatie Jubileumcommissie t.g.v. het 100-jarig bestaan in 2024 
 

 Het bestuur van de SZO adviseert de Algemene Vergadering van de SZO om ter gelegenheid van 

 het 100-jarig bestaan van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) een Jubileumcommissie 

 in het leven te roepen. Het bestuur heeft hiertoe reeds enig voorwerk gedaan en stelt voor om de 

 navolgende SZO-leden te benoemen in deze Jubileumcommissie. 
 

 De heer E.J.H. (Eddy) de Gier - te Biddinghuizen - beoogd voorzitter; 
 De heer R. (Remco) Jongman - te Emmeloord - beoogd secretaris; 

 De heer L.C.M. (René) van der Elst - te Dronten - penningmeester - vertegenwoordiger bestuur; 

 De heer E.R. (Evert) Aukema - te Zwolle - lid; 

 De heer M. (Mark) van der Brug - te Nunspeet - lid; 

 De heer J.H.M. (Jos) Huis in 't Veld - te Elburg - lid; 

 De heer W. (Wim) Weuring - te Zwolle - lid. 
 

 Het bestuur heeft ook een taakopdracht voor de Jubileumcommissie geformuleerd. Deze is als 

 bijlage bij de stukken gevoegd. 
 

 Daarnaast hebben de heren Th.J.M. Gebbink en ere-voorzitter Jan Wissink een document samen 

 gesteld van eventuele mogelijke activiteiten t.b.v. dit 100-jarig bestaan. Het bestuur van de SZO 

 heeft op de JAV van 2021 bij het Bestuur COVS Nederland (BCN) reeds aangegeven in aanmerking 

 te willen komen voor de organisatie van het NK Zaalvoetbal in 2024. 
 

15. Rondvraag. 
 

 Een rondvraag is bedoeld voor het stellen van vragen, waarop door het bestuur een antwoord  
 kan worden gegeven. Mocht geen afdoende antwoord kunnen worden gegeven, dan neemt het 

 bestuur deze vraag en eventuele toelichting(en) mee naar de eerstvolgende bestuursvergadering, 

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

 vragen één of twee dagen vóór de Algemene Vergadering kenbaar te maken, zodat het bestuur zich 

 daar eventueel nog op kan voorbereiden.  
 

16. Huldigingen. 
 

 Ook in 2022 worden er weer enkele SZO-leden gehuldigd. Er is één (1) SZO-lid, die meer dan 25 

 jaar lid is van de COVS, één (1) SZO-lid, die 40 jaar lid is van de COVS en drie (3) SZO-leden, die 

 50 jaar lid zijn van de COVS. Er zijn aanvragen bij de secretaris van COVS Nederland ingediend 

 om aan deze jubilarissen de bijbehorende spelden uit te reiken. De desbetreffende SZO- leden 
 worden afzonderlijk benaderd met het verzoek om de ALV van 2022 bij te wonen om de spelden in 

 ontvangst te nemen. 

 In verband met de Corona-pandemie konden drie lidmaatschapsspelden van de COVS van vorig jaar 

 nog niet worden uitgereikt. In het bestuur werd besloten om deze SZO-leden thans, indien mogelijk, 

 eveneens uit te nodigen.  
 

17. Genodigden aan het woord. 
 

18. Sluiting. 
 

  Namens het bestuur, 
 

 

 
 
  

  Wout Jongman, voorzitter,  

 

 

 

 
 

  Jan Lahuis, secretaris. 


