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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING   

  Opgericht 14 januari 1924 

  “Zwolle en Omstreken” 
  

    
  Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

 

Aan:   De Algemene Vergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) 
 

Van:   Secretaris SZO, Jan Lahuis 
 

Kenmerk: Nummer 2022 – 021 
 

Onderwerp: Voorstel tot wijzigen Huishoudelijk Reglement  
 

 
 

Van het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering van de SZO. 
 

Overeenkomstig het bestuursbesluit van 2 februari 2022 worden op de Algemene Ledenvergadering van 

maandag 28 maart 2022 enkele voorstellen voorgelegd aan de leden, die consequenties zullen hebben voor 

de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de SZO. De Statuten zullen - in verband met de WBTR - op 

een later tijdstip worden gewijzigd, waarvoor uiteraard ook eerst voorstellen aan de Algemene Vergadering 

zullen worden voorgelegd.    
 

Indien de huidige voorstellen worden aangenomen, dan zullen enkele artikelen van het Huishoudelijk Regle-
ment tekstueel moeten worden gewijzigd, maar er zal ook een vernummering van de artikelen moeten plaats 

vinden. Hieronder wordt uiteengezet, hoe het Huishoudelijk Reglement van de SZO er uit gaat zien. 
 

 
 

Het Hoofdstuk "STEMMINGEN" wordt gewijzigd in "BENOEMINGEN EN STEMMINGEN"  
 

Artikel 16 wordt artikel 18. Artikel 17 wordt artikel 19. Artikel 23 (commissies) wordt artikel 25. De 

tekstuele wijziging van artikel 25 (voorheen 23) is in het voorstel omtrent de "Continuïteitscommissie" 

opgenomen. 
 

Artikel 16 zal luiden als volgt: 
 

Ieder lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) kan op grond van artikel 4, lid 5, van de 

Statuten van de SZO worden benoemd tot "Lid van Verdienste" van de SZO indien hij/zij voldoet aan de 
volgende criteria:  
 

a. hij/zij moet minstens 1 jaar als lid zijn ingeschreven bij de SZO; hij moet tevens lid zijn van de COVS; 

b. hij/zij moet minstens 5 of meer jaren tot volle tevredenheid hebben gefunctioneerd in het bestuur van 

 de SZO; of 

c. hij/zij moet minstens 10 of meer jaren tot volle tevredenheid hebben gefunctioneerd in een permanente 

 commissie van de SZO; 
d. een benoeming tot "Lid van Verdienste" bij een zustervereniging van COVS Nederland kan worden over 

 genomen door de Algemene Vergadering van de SZO, indien wordt voldaan aan het gestelde onder a;  

e. hij/zij een dusdanige grote prestatie voor de SZO dan wel de COVS heeft verricht dat een benoeming 

 tot "Lid van Verdienste" van de SZO redelijkerwijs niet kan worden geweigerd. 
 

Artikel 17 zal luiden als volgt: 
 

Ieder lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) kan op grond van artikel 4, lid 4, van de 

Statuten van de SZO worden benoemd tot "Erelid" van de SZO indien hij/zij voldoet aan de volgende 

criteria: 
 

a. hij/zij moet minstens 1 jaar als lid zijn ingeschreven bij de SZO; hij moet tevens lid zijn van de COVS; 

b. hij/zij moet tenminste 10 of meer jaren tot volle tevredenheid hebben gefunctioneerd in het bestuur 

 van de SZO; of 
c. hij/zij moet tenminste 25 of meer jaren tot volle tevredenheid hebben gefunctioneerd in een perma- 

 nente commissie van de SZO; 

d. hij/zij moet tenminste 25 of meer jaren tot volle tevredenheid hebben gefunctioneerd in een combinatie 

 van de punten b. en c.;  

e. een benoeming tot "Erelid" bij een zustervereniging van COVS Nederland kan worden over genomen 

 door de Algemene Vergadering van de SZO, indien wordt voldaan aan het gestelde onder a;  
f. hij/zij een dusdanige grote prestatie voor de SZO dan wel de COVS heeft verricht dat een benoeming 

 tot "Erelid" van de SZO redelijkerwijs niet kan worden geweigerd. 
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Voor de tekst van artikel 25 (voorheen 23) wordt verwezen naar het voorstel omtrent de "Continuïteits-

commissie" met de daaraan verbonden leeswijzer. 
 

Het bestuur van de SZO heeft de voorgaande criteria reeds vastgesteld in haar bestuursvergadering van  

2 februari 2022. 
 

Het bestuur van de SZO stelt de Algemene Vergadering voor om akkoord te gaan met het wijzigen van het 

Huishoudelijk Reglement op deze wijze, zoals hiervoor werd aangegeven. 
 

 

Zaandam, 2 maart 2022, 

secretaris SZO, Jan Lahuis. 

 


