
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Het bestuur van de SZO gaat voor inhoud, kwaliteit en samenwerking.” 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2021 
 

Inleiding 
 

Elk jaar passeren de activiteiten van de SZO en van de landelijke COVS van het afgelopen kalenderjaar  

in het Jaarverslag van de secretaris van de SZO de revue. Deze activiteiten, handelingen en bezigheden 

blijven op deze wijze voor altijd voor het nageslacht bewaard. 
 

Maar er is dit jaar – door de Covid-19 pandemie (Corona) – een nog groter contrast met het afgelopen 

jaar en de jaren daarvoor. Sinds mijn aantreden in 2008, is dit mijn 14de Jaarverslag bij de SZO. Vorig 

jaar schreef ik dat er sprake was van een "uitgekleed" document. Maar het is dit keer nog erger, want 

misschien moeten we wel spreken van een "naakt" verslag. Omdat er in het afgelopen jaar bijna niets 
kon doorgaan. Alleen de Algemene Ledenvergadering kon doorgaan en op een paar momenten mochten 

onze leden met elkaar trainen bij v.v. KHC en v.v. Flevo Boys. Maar dat was het dan ook. 
 

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

COVS-groepen van Nederland aan de orde, zoals u reeds jaren van de secretaris van de SZO gewend 
bent. Doch het is dit jaar wel heel erg magertjes. Bij de SZO ging alleen de - online - spelregelwedstrijden 

om de Derk Jan Klein Tijssink bokaal door en er werd één Technische avond georganiseerd. Bij de lan-

delijke COVS gingen ook alleen de digitale spelregelwedstrijden, georganiseerd door de LCS, door. 
 

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 dan ook 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 (technische zaken); 
W. (Wout) Jongman commissaris II (molestatiezaken). 
 

De Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2021 werd drie maal verschoven. Eerst naar 26 april, ver-

volgens naar 28 juni en tot slot naar maandag 30 augustus 2021. Op de Algemene Ledenvergadering 

waren de voorzitter E.J.H. (Eddy) de Gier en portefeuillehouder W. (Wout) Jongman, periodiek aftredend. 
Beide heren hadden in eerste instantie in de bestuursvergadering van 3 februari 2021 verklaard, dat zij 

zich voor een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar stelden. Vervolgens deelde Eddy de Gier mede, dat 

hij - helaas - terug moest komen op zijn eerste uitspraak. Ontwikkelingen in zijn maatschappelijke loop-

baan dwongen hem om zijn functie als voorzitter van de SZO neer te leggen. In de bestuursvergaderingen 

van 7 april en 27 mei 2021 heeft het bestuur van de SZO zich over deze problematiek beraden. Daar is 
uiteindelijk een compromis uitgekomen. Alle SZO-leden werden per e-mail in de gelegenheid gesteld om  

op de functie van voorzitter te reflecteren. Daarop werd door geen enkel SZO-lid gereageerd. Het bestuur 

zat onderwijl niet stil en had ook een plan B in gedachten. Op de ALV kwam het bestuur met het voorstel 

om Wout Jongman te benoemen als voorzitter van de SZO, waarmee hij in de bestuursvergaderingen had 

ingestemd. Voor de functie van portefeuillehouder Technische zaken werd de heer J. (Jarno) Schoonhoven 

uit Elburg bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden. Met het schuiven van enkele taken over en 
weer werd Hans van Bruggen bereid gevonden om de portefeuille "molestatiezaken" van Wout Jongman 

over te nemen. Op de Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2021 werden alle voorstellen van het 

bestuur geformaliseerd en kon met een gerust hart aan de volgende periode worden begonnen. 
 

Het bestuur heeft in 2021 zeven (7) bestuursvergaderingen belegd. Behalve de (fysieke) vergadering van 

13 oktober 2021 te Kampen werden de andere vijf vergaderingen online gehouden via Microsoft Teams. 

Dit werkte voortreffelijk en alle vergaderingen vonden plaats in een hele harmonieuze en constructieve 

sfeer. Op 24 november 2021 werd er een - online - vergadering ingelast om te brainstormen over de op 

handen zijnde lockdown in relatie tot de activiteiten van de SZO.  
 

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 werden door de secretaris beslui-

tenlijsten gemaakt. Er werd besloten dat ook de besluitenlijsten niet langer zouden worden gepubliceerd. 

Alle vastgestelde notulen en besluitenlijsten zijn voor de SZO-leden openbaar en liggen bij de secretaris  

ter inzage. In de eerste online bestuursvergadering werd besloten om de besluitenlijsten toch 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. Dat besluit werd later toch weer terug gedraaid. 



Jaarverslag 2021 secretaris Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.    pagina 4 

 

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 opge-

slagen. Als de Coronacrisis achter de rug is, zullen de bestuursvergaderingen weer fysiek plaatsvinden op 

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

ter inzage komen te liggen op het secretariaat. 
 

In het afgelopen kalenderjaar 2021 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. Alle genomen 

besluiten zijn niet met plezier genomen, want het bestuur moest diverse activiteiten afgelasten. Achteraf 

gezien waren het echter heel goede en juiste besluiten, zodat in het kader van de Covid-19-pandemie het 

bestuur niets valt te verwijten. Er werden vele complimenten ontvangen voor de genomen impopulaire 
maatregelen. Het was echter niet anders.  
 

Naast onze eigen bestuursvergaderingen woonden de (kersverse) voorzitter Wout Jongman en secretaris 

Jan Lahuis ook de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van COVS Nederland d.d. 23 oktober 2021 in 

's Hertogenbosch bij. De overlegvergaderingen met de COVS-groepen van COVS District Oost werden in 
verband met de Coronamaatregelen niet gehouden.  
 

Het afgelopen kalenderjaar werden geen recepties van voetbalverenigingen bezocht. Er was geen compe-

titie amateurvoetbal, dus ook geen kampioenen. Er werden geen uitnodigingen voor jubilea ontvangen. 

Het 75-jarig jubileum van de Scheidsrechtersvereniging Meppel e.o. werd i.v.m. Corona ook uitgesteld. 
 

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

2021 vrij stabiel gebleven. Bij aanvang van het kalenderjaar op 1 januari 2021 had de SZO 135 leden.  

In het verslagjaar ontvielen ons ook een drietal leden.  
 

Tijdens het verslagjaar hebben enkele leden hun lidmaatschap opgezegd, terwijl er zich geen nieuwe 

leden hadden aangemeld. Het ledental per 31 december 2021 bedroeg 124. Het bestuur verwacht dat 

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

Het aantal cursussen voor de Scheidsrechtersopleiding SOIII stagneert door de Coronapandemie. Als dat 
in 2022 weer door de KNVB wordt opgepakt, is het niet ondenkbaar, dat ook een aantal leden in ons 

werkgebied lid zal worden van de SZO. Aangezien de SZO ook een aantal KNVB-docenten in haar gelede-

ren heeft, hoopt het bestuur daarvan te profiteren door wervingsacties op touw te kunnen zetten. 
 

De contributie voor de actieve SZO-leden bedraagt € 50,= per jaar. Voor de niet-actieve leden bedraagt 
de contributie € 37,50. A-aspiranten tot en met 18 jaar betalen € 10,= per jaar. B-aspiranten 19-22 jaar 

betalen € 20,= per jaar. De SZO-leden die hun contributie automatisch betalen, betalen de contributie in 

twee gedeelten in januari en juli van het jaar. De SZO heeft nog 1 A-aspirant en 5 B-aspiranten. Er zijn 

nog 14 SZO-leden, die als niet-actief staan geregistreerd. Er zijn nog 11 SZO-leden, die hun contributie 

nog niet automatisch betalen. We hebben 6 Ereleden, waaronder de Erevoorzitter, en 7 Leden van 

Verdienste. 
 

Algemene Ledenvergadering 2021 
 

De 97ste Algemene Ledenvergadering van de SZO stond voor maandag 29 maart 2021 gepland, maar 

moest door de Corona-crisis tot drie keer toe worden uitgesteld. De ALV werd uiteindelijk gehouden op 

maandag 30 augustus 2021. Het was net in de periode dat de uitgevaardigde Coronamaatregelen enigs-

zins werden versoepeld. Het bestuur van de SZO kon terug zien op een hele geslaagde Algemene Leden-

vergadering, die ook nog door een respectabel aantal (36) personen werd bezocht. 
 

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

KHC te Kampen. Het bestuur was verheugd dat we er in verband met de Coronacrisis onze reeds drie 

keer uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 2021 konden houden. We waren dit keer voor de zesde 

achtereenvolgende keer te gast bij de v.v. KHC. 
 

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

leiden, maar het was tevens – voorlopig althans – ook zijn laatste. In zijn openingswoord heette hij de 

diverse ereleden en leden van verdienste en genodigden van de COVS en KNVB welkom. 
 

Hij verzocht de aanwezigen – voor zover mogelijk – te gaan staan om één minuut stilte ter nagedachtenis 

aan het overlijden van ons Lid van Verdienste Marinus Blankvoort en ons Erelid Klaas Muis. 
 

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

ring werd evenals voorgaande jaren weer begeleid via een powerpoint op het projectiescherm. De notulen 
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van de Algemene Ledenvergadering van 17 augustus maart 2020 werden onder dankzegging aan de 
secretaris ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken en mededelingen kon de 

secretaris van de SZO vermelden dat er zich 18 leden van de SZO hadden afgemeld. Dat gold ook voor de 

4 zusterverenigingen Arnhem, Nijmegen, NOT en Zutphen van COVS District Oost. Het Jaarverslag SZO 

2020 van de secretaris werd zonder één op- of aanmerking onder applaus en dankzegging aan de secre-

taris goedgekeurd en vastgesteld. Het financieel verslag 2020 (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 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 Henk Maat, die namens de kascommissie verslag zou 

uitbrengen van de kascontrole, die reeds op 6 maart jl. werd uitgevoerd. De kascommissie bestond dit 

jaar uit Siem de Jager en Henk Maat. De heren De Jager en Maat 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 Siem de Jager reglementair volgens het Huishoudelijk Reglement af en werd Henk 
Maat voor een jaar herbenoemd. Reservelid Ivor Knol werd in de kascommissie benoemd. De voorzitter 

vroeg daarna wie zich geroepen voelde om als reservelid te dienen. Alex Kraayenhof bood spontaan zijn 

diensten aan. Overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van 27 maart 2017 zou de con-

tributie met ingang van 1 januari 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. Deze problemen deden zich niet voor zodat de contributie 

per 1 januari 2021 dan ook blijft zoals het was. De bedragen zijn vermeld in de notulen. De begroting 

voor 2021 werd ook door de penningmeester van de SZO op het scherm toegelicht. Volgens de penning-

meester is de begroting in grote lijnen een afspiegeling van de werkelijke kosten van de jaarrekening 

2020. 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 Coronaperikelen en 

het verschuiven van o.a. de Algemene Ledenvergadering toch nog aardig druk is geweest. Het was best  

af en toe een uitdaging om met de leden contact te onderhouden. Het Jan Willem van Essen zaalvoetbal-
toernooi werd afgelast en ook de Kerstbingo later dat jaar. We werden gedwongen iets andere te verzin-

nen. Hierbij is het “online koffie-uurtje” ontstaan. Via computer, laptop, tablet of telefoon bij elkaar in 

één groep, waarbij je elkaar kon horen en ook zien. 
 

De voorzitter bedankte namens het bestuur ook de Technische Commissie in de persoon van Remco 

Jongman, 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, dat 

verzuurt niet. De spelregelwedstrijden om de Derk Jan Klein Tijssink Bokaal ging online wel gewoon 

door. De uitreiking van deze prijs zou later plaatsvinden, omdat de winnaar zich voor de ALV afgemeld 
had. De voorzitter dankte Hans van der Veen en Jan Lahuis voor het feit, dat zij de kaartcompetitie van 

de SZO weer zullen oppakken. 

Vervolgens deelde de voorzitter mede dat er op 19 oktober 2021 een soort gasttraining (in de vorm van 

een clinic) zal worden gegeven door Hilco de Boer, die de Betaald Voetbal Scheidsrechters in Zeist ook fit 

houdt. De groep trainers voor de SZO wordt steeds groter en dat juicht hij alleen maar toe. Hij zegt dat 
er vanavond ook een bijeenkomst is gepland met de 13 Oostelijke COVS-groepen, waarvoor de SZO zich 

heeft afgemeld. Naderhand zullen we de uitkomst wel horen en/of lezen in de notulen. 
 

De voorzitter dankt het hele bestuur van de SZO voor hun inzet van het afgelopen jaar. Er is nog vrij veel 

georganiseerd, ook al was het i.v.m. Covid-19 soms wel improviseren. Er waren geen vragen meer over 
het gevoerde bestuursbeleid, zodat dit agendapunt werd afgesloten. 
 

De voorzitter laste vervolgens een korte pauze in. 
 

De voorzitter zegt dat volgens het rooster van aftreden, overeenkomstig artikel 13, lid 3, van het Huis-

houdelijk Reglement, hij en de portefeuillehouder W. (Wout) Jongman periodiek aftredend zijn. Hij zegt 
in eerste instantie ook te hebben medegedeeld, dat hij zich herkiesbaar zou stellen. Echter, door ontwik-

kelingen in zijn maatschappelijke carrière, moet hij terug komen op de eerder gedane toezegging. De 

voorzitter geeft vervolgens een verklaring af. Hij zegt helaas met pijn in zijn hart te moeten aftreden. De 

SZO is een hele mooie vereniging, maar zijn maatschappelijke carrière gaat voor. Het bestuur heeft per 

e-mail van 30 juni jl. alle SZO-leden in de gelegenheid gesteld om op de functie van voorzitter te reflec-
teren. Daar heeft niemand op gereageerd. Daarom heeft het bestuur niet stil gezeten en heeft actie 

ondernomen. Daarom komt de voorzitter thans met het volgende voorstel. 
 

Het bestuur van de SZO heeft de heer (J. (Jarno) Schoonhoven uit Elburg bereid gevonden om de functie 
van portefeuillehouder Technische zaken in te vullen. Door het bestuur van de SZO wordt er wel enigs-

zins geschoven met de taken van de twee beschikbare portefeuilles. Het bestuur van de SZO stelt de 
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Algemene Vergadering voor om Wout Jongman te benoemen als de nieuwe voorzitter van de SZO en 
Jarno Schoonhoven te benoemen als portefeuillehouder Technische zaken. De huidige portefeuillehou-

der Technische zaken, Hans van Bruggen, neemt de portefeuille “molestatiezaken” van de heer Jongman 

over. Daarnaast blijft hij de aanstellingen van de arbitrale trio’s verzorgen voor de Beltona Cup en de 

Onder 23 competitie van VSCO ’61, alsmede de vriendschappelijke wedstrijden. 
 

De voorzitter vraagt of de SZO-leden akkoord kunnen gaan met de benoeming van Wout Jongman tot 

voorzitter en Jarno Schoonhoven tot portefeuillehouder technische zaken. Er zijn geen tegenkandidaten 

ingediend, zodat zij formeel bij acclamatie zijn gekozen. Er volgt applaus uit de zaal voor de beide 

benoemingen. 
 

De heren I.M. (Ivor) Knol en R. (Remco) Jongman van de Technische Commissie zijn dit jaar aftredend. 

Zij hebben de portefeuillehouder Hans van Bruggen laten weten, dat zij zich voor een volgende periode 

van 3 jaar herkiesbaar stellen. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om de voornoemde heren 
te herbenoemen. De voorzitter vraagt ook hier of de SZO-leden hiermee akkoord kunnen gaan. Er volgt 

opnieuw applaus, zodat zij bij acclamatie zijn benoemd. De voorzitter sluit dit punt af. 
 

De voorzitter vroeg wie er nog iets had voor de rondvraag. Alex Kraayenhof had een vraag over de vergoe-
dingen bij vriendschappelijke wedstrijden. De voorzitter kon deze vraag direct beantwoorden, zodat de 

heer Kraayenhof tevreden kan zijn. Jan van Dijk deelt mede dat de KNVB de weekenddiensten anders 

gaat invullen. Daarvoor zijn ook reeds twee mensen benoemd. Danny Mulder voor de zondag en Sven 

Tjeerdsma voor de zaterdag. Verder heeft de KNVB besloten om onderscheidingen i.v.m. Covid-19 aan 

huis uit te reiken. Hans van der Veen zegt dat het hem pijn heeft gedaan, dat Eddy de Gier aftreedt als 
voorzitter. Hij heeft hem indertijd in 2015 binnen het bestuur gehaald. Eddy heeft heel goed werk ver-

richt en de SZO weer op de kaart gezet. De SZO leeft weer. Hij wenst hem succes in zijn maatschappe-

lijke carrière en wenst Wout Jongman als nieuwe voorzitter heel veel succes. Er waren verder geen 

vragen, zodat de voorzitter dit punt afsloot en overging tot de huldigingen. 
 

We hadden 4 jubilarissen, maar er hadden zich twee afgemeld. De voorzitter reikte achtereenvolgens de 

40- en 50-jarig lidmaatschapsspeld uit aan respectievelijk Theo Gebbink en Herman Heuven en over-

handigde hen een boeket bloemen. De 25-jarig en 40-jarig lidmaatschapsspeld aan respectievelijk Okko 

Koning en Henk Loman, zullen op een later tijdstip worden uitgereikt. 
 

Vervolgens “breekt” de nieuwe voorzitter Wout Jongman in bij de “oud” voorzitter en vraagt het woord. 

Wout Jongman vraagt Eddy de Gier en Hans van Bruggen om de zaal te verlaten. Vervolgens leest Wout 

de voordracht aan de Algemene Ledenvergadering voor om Eddy de Gier te benoemen als Lid van Ver-
dienste van de SZO. Het voorstel wordt met applaus aangenomen. De voorzitter roept Eddy de Gier weer 

binnen. Hij vertelt hem dat de Algemene Ledenvergadering zojuist heeft besloten om hem te benoemen 

als Lid van Verdienste van de SZO. Hij speldt hem de bijbehorende speld op en overhandigt hem een 

boeket bloemen. De secretaris reikt aan Eddy de Gier de bijbehorende oorkonde uit en dankt hem voor 

de samenwerking in de afgelopen vier jaar. 
  

De nieuwe voorzitter deelt mede, dat we volgend jaar een jubileumcommissie zullen installeren t.b.v. de 

organisatie van het 100-jarig jubileum. Hij vraagt belangstellenden zich op te geven bij het secretariaat. 
 

De ex-voorzitter geeft het woord aan de erevoorzitter Jan Wissink. Hij dankt de afgetreden voorzitter voor 
alles wat hij voor de SZO heeft gedaan. Hij feliciteert de jubilarissen en de (her)benoemde leden en wenst 

de nieuwe voorzitter veel succes. 
 

De voormalige voorzitter zegt dat je weet dat er iets in de lucht hangt als je aftreedt, maar als het dan 

ook daadwerkelijk gebeurd, is dat toch altijd weer een verrassing. Hij dankt het bestuur voor de samen-
werking in de afgelopen 6 jaar en voor het feit dat hij 4 jaar leiding mocht geven aan deze hele mooie 

vereniging.   
 

De voorzitter dankt de v.v. KHC voor haar gastvrijheid en goede “zorgen” en reikt daarvoor een bloemetje 
uit aan het barpersoneel. Vervolgens wenste hij 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 2021 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 

http://www.szozwolle.nl/
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worden geïnformeerd alvorens tot actie kan worden overgegaan. De SZO had in 2021 ook te maken met 
het overlijden van enkele vooraanstaande leden of hun partners. Op 27 januari 2021 overleed ons Lid 

van Verdienste Marinus Blankvoort. In verband met de Coronamaatregelen vond de crematie in kleine 

kring plaats en kon de uitvaart via een livestream worden gevolgd. Niet lang daarna moesten we ook 

afscheid nemen van ons Erelid Klaas Muis, die op 26 februari 2021 kwam te overlijden. De uitvaart-

plechtigheid op 5 maart 2021 in Meppel werd door de Erevoorzitter Jan Wissink en secretaris van de 
SZO bijgewoond. De plechtigheid kon ook hier via een livestream worden gevolgd. Op 16 november 2021 

bereikte ons het droevige bericht, dat ons weer een lid, Ulbe Posthumus, op 12 november 2021 was ont-

vallen. Lid van Verdienste, Gerrit Kuiper, bezocht mede namens het bestuur de crematieplechtigheid. 

Van alle voornoemde drie SZO-leden werd een "In Memoriam" in het clubblad en de website opgenomen. 

Vlak voor de jaarwisseling overleed Netty Mulder, de vrouw van ons Erelid Fred Mulder. De voorzitter en 

erelid Wout Jongman, en erelid Hans van der Veen, met hun beide vrouwen Wilma en Sonja, woonden 
de uitvaartplechtigheid in Zwolle bij. Netty Mulder heeft heel veel voor de SZO gedaan. Als steun en toe-

verlaat van Fred, maar ook in de Redactie van het clubblad "Scheidsrechterskontakt" droeg Netty haar 

steentje bij. Daarnaast hielp zij jaren achtereen bij de kerstinkopen voor de Kerstbingo en assisteerde zij 

evenals vele andere dames Henk Schrik bij de organisatie van het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoer-

nooi, dat destijds veelvuldig in Elburg werd gehouden. De SZO is Netty Mulder veel dank verschuldigd.  
 

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 en dat er 
ook weer SZO-leden als docent bij de KNVB aan de slag zijn gegaan. Daar proberen wij ook de vruchten 

van mee te plukken. Maar het is ook een “kunst” om jonge enthousiaste leden te behouden. Ondanks 

dat, heeft het bestuur van de SZO ook in 2021 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 2021 enkele SZO-leden in 

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

De Kaartcompetitie 
 

Vorig jaar (2020) kon de kaartcompetitie 2019 - 2020 i.v.m. het Coronavirus niet worden afgemaakt. De 
kaartcompetitie werd daarna in september 2020 niet opnieuw opgestart omdat de organisator Marinus 

Blankvoort het met de Coronapandemie niet zag zitten. Het Coronavirus speelde ons dus nog heel lang  

parten. Toen Marinus begin 2021 kwam te overlijden, moest eerst worden bekeken hoe de SZO de kaart-

competitie zou kunnen voortzetten. Erelid Hans van der Veen en secretaris Jan Lahuis sloegen de han-

den ineen en werd de kaartcompetitie van de SZO in september 2021 weer opgestart. We waren echter 

nog lang niet van het Covid-19-virus bevrijd en moesten de sportaccommodaties hun deuren sluiten, 
zodat ook wij de kaartavonden van november en december 2021 moesten annuleren. Zodra het weer 

enigszins kan en mag, zal de kaartcompetitie van de SZO in het clubhuis van de Handbalvereniging 

Zwolle worden voortgezet.   
 

De Training(en) 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kende ook in het afgelopen seizoen 2020-2021 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. 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 
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bestaat elke week uit 15 à 30 leden. Voor de communicatie binnen de twee trainingsgroepen werd dank-
baar gebruik gemaakt van WhatsApp en Facebook. Door de Coronamaatregelen werden de trainingen in 

Emmeloord en Kampen in het begin van 2021 afgelast, maar later weer opgestart. Nadat er in oktober 

een lockdown werd afgekondigd en de sportaccommodaties weer "op slot" gingen, had ook de SZO hier 

mee te maken. Leden werden geadviseerd om zelfstandig de conditie op peil te houden. Tussentijds werd 

door KHC nog wel een alternatief aangeboden om op zaterdag te trainen, maar daar werd geen gebruik 
van gemaakt, aangezien er nog veel vriendschappelijke- en oefenwedstrijden werden gespeeld.  
 

Spelregelwedstrijden SZO 
 

In 2019 werd gestart met een nieuwe opzet van de spelregelwedstrijden om de Derk Jan Klein Tijssink-

bokaal, de clubkampioenschappen spelregels van de SZO. Aan het begin van het seizoen 2020-2021 

werd weer begonnen met deze digitale spelregelwedstrijden, waaraan alle SZO-leden konden meedoen.  

Op dinsdagavond 28 september 2021, werd een technische avond georganiseerd door de Technische 

Commissie van de SZO. waarop de spelregelwijzigingen van dit seizoen werden doorgenomen. Na het 
technische gedeelte werd de Derk Jan Klein Tijssink-bokaal uitgereikt aan Martin Eikelboom, die in het 

afgelopen seizoen de winnaar werd van de Clubkampioenschappen Spelregels van de SZO. De uitreiking 

van deze mooie bokaal werd verricht door de voorzitter Wout Jongman. Tijdens het afgelopen seizoen, 

dat vooral werd getekend door het Covid-19-virus, gingen de online spelregelwedstrijden wel door. Dit 

werd wederom gedaan via de app van Socrative. Deze spelregeltoetsen werden dus het best gemaakt 
door Martin Eikelboom, die hiermee de opvolger werd van Evert Aukema. Martin mag de wisselbokaal 

een jaar in zijn bezit houden. Als aandenken werd hem ook nog een attentie aangeboden.   
 

Voor meer informatie verwijs ik naar onze website, www.szozwolle.nl. In het Hoofdmenu onder “Activi-

teiten” en het tabblad “Spelregelwedstrijden SZO om DJKT-bokaal” vindt u alle benodigde informatie.  
 

Jeugdspelregelwedstrijden COVS District Oost  
 

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

spelregelwedstrijden van de COVS, op alle niveaus, afgelast. 
 

Nederlands Kampioenschap Jeugdspelregelwedstrijden COVS Nederland  
 

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

spelregelwedstrijden van de COVS, op alle niveaus, afgelast. 
 

Spelregelwedstrijden voor COVS-teams in COVS District Oost  
 

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

spelregelwedstrijden van de COVS, op alle niveaus, afgelast. 
 

Nederlands Kampioenschap Spelregels voor COVS-teams COVS Nederland  
 

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

spelregelwedstrijden van de COVS, op alle niveaus, afgelast. 
 

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi COVS District Oost   
 

In verband met de Covid-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande Coronamaatregelen heeft het 

bestuur van de SZO in een ingelaste bestuursvergadering van 24 november 2021 besloten om het Jan 

Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi van 8 januari 2022 af te gelasten. Alle COVS-groepen van COVS 
District Oost zijn vroegtijdig ingelicht. 
 

Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal COVS Nederland  
 

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

voetbaltoernooien van COVS Nederland afgelast. 
 

IJssel- en Berkeltoernooi veldvoetbal COVS District Oost 
 

In verband met de Covid-19-pandemie en daarmee gepaard gaande Coronamaatregelen heeft het 

bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. reeds in januari 2021 besloten dat het IJssel-  
en Berkeltoernooi, dat was gepland op 26 juni 2021 bij de v.v. Voorst af te gelasten. Met brief van 4 

januari 2021 - verzonden per e-mail - werden de COVS-groepen van COVS District Oost hierover reeds 

geïnformeerd. 
 

Nederlands Kampioenschap Veldvoetbal COVS Nederland 
 

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

voetbaltoernooien van COVS Nederland, afgelast. 
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Clubblad “Scheidsrechterskontakt” van de SZO 
 

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

verslagjaar 2021 in geslaagd om vijf leuke clubbladen van “Scheidsrechterskontakt” uit te brengen.  

Aan de 5 resterende SZO-leden zonder e-mail en/of internet, werd een gedrukte versie van het clubblad 
verstuurd. 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 2021 

opnieuw als een digitale bladerbare pdf-versie uitgegeven. In 2021 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. 
 

Ter gelegenheid van de 60-ste Jaargang van het clubblad werd in het bestuur besloten om evenals tien 

jaar geleden een Quiz "De Knapste Kop van de SZO" in het clubblad op te nemen. De organisatie ligt in 

handen van het secretariaat. 
 

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. Op de ALV van 2020 trad Remco Jongman in de voetsporen 

van Age Albada. De TC heeft in 2021 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. De portefeuillehouder Tech-nische 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 30 augustus 2021. Op de Algemene Ledenver-

gadering bracht de kascommissie bij monde van de heer H. (Henk) Maat verslag uit. De kascommissie, 
in 2021 bestaande uit de heren S. (Siem) de Jager en Henk Maat stelde de Algemene Ledenvergadering, 

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

ging met een applaus. De heer De Jager trad af en de heer Maat werd herbenoemd. De heer I.M. (Ivor) 

Knol werd in de kascommissie benoemd. Desgevraagd bood de heer A. (Alex) Kraayenhof uit Harderwijk 

zich spontaan als nieuwe reserve aan. 
 

De Kerstbingo 
 

In de ingelaste bestuursvergadering van de SZO van 24 november 2021 werd besloten om in verband 

met de Covid-19-pandemie en de door de regering afgekondigde Coronamaatregelen de geplande Kerst-

bingo van vrijdag 17 december 2021 af te gelasten. Vandaar geen verslag van de Kerstbingo in het Jaar-

verslag van 2021. 
 

Onderscheidingen 
 

In 2021 werden ook weer diverse mensen onderscheiden en gehuldigd. Dit gebeurde zoals gewoonlijk op 

de Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2021. 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-
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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 2021 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 2021 zullen ook links op de website worden geplaatst naar de adverteerders en de 

sponsoren, indien zij zich aandienen. 
 

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. Meestal is dat ter voorbereiding van de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) 

van COVS Nederland. Er werd een bestuurdersoverleg gepland op dezelfde dag als onze ALV, zodat de 

SZO daar verstek moest laten gaan. De JAV van 2020 werd uitgesteld tot 2021. Naar nu duidelijk is 

geworden op de JAV van 23 oktober 2021, heeft het BCN door het terug treden van de secretaris ad 

interim Ron de Bruin niet alle voorbereide punten geagendeerd. Het bestuur van de SZO heeft bij het 

BCN duidelijke bezwaren kenbaar gemaakt, die op de JAV echter niet duidelijk uit de verf zijn gekomen. 
 

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 2021 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 2022 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 2021 hebben plaatsgevonden, heb ik met het Jaarverslag, dat voor u ligt, voor het 
voetlicht trachten te brengen. Ik hoop dat u dit Jaarverslag 2021 met plezier heeft gelezen, wanneer u 

hier aan het eind bent gekomen.. 
 

 

 

Zaandam, 17 januari 2022. 
 

Namens het bestuur SZO,  

 

 

 

 
 

 

 

 

de secretaris Jan Lahuis. 


