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   Nummer 2022 – 003 

 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 – 003 
 

Onderwerp: Voorstel tot benoemen "Criteria inzake benoeming Leden van Verdienste en Ereleden"  
 

 
 

Van het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering van de SZO, 
 

Overeenkomstig de bestuursbesluiten van 13 oktober 2021, 8 december 2021 en 2 februari 2022, doe ik als 
secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) de leden van de SZO - in vergadering op 28 

maart 2022 bijeen - een voorstel toekomen tot het vaststellen van "Criteria inzake de benoeming van Leden 

van Verdienste en Ereleden" van de SZO. 
 

Hieronder wordt de aanleiding, de motivering en het voorstel aan jullie aangegeven. 
 

 

Inleiding 
 

Sinds jaar en dag kunnen op grond van artikel 4, lid 4 en lid 5 van de Statuten van de Scheidsrechtersver-
eniging Zwolle e.o. (SZO) leden van de SZO - op voorstel van het bestuur - door de Algemene Vergadering 

worden benoemd tot respectievelijk Erelid of Lid van Verdienste van de SZO. In de Statuten van de SZO 

staan in de voornoemde leden enkele summiere criteria om de benoeming te rechtvaardigen. 
 

Artikel 4, lid 4, luidt als volgt: "ERELEDEN zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bij-
zonder en langdurig verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door een Algemene Vergadering  op 

gemotiveerd voorstel van het bestuur met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stem-

men worden benoemd."    
 

Artikel 4, lid 5, luidt als volgt: "LEDEN VAN VERDIENSTE zijn natuurlijke personen die door hun pres-
tatie aanspraak kunnen maken op erkentelijkheid van de vereniging en daartoe door een Algemene 

Vergadering  op gemotiveerd voorstel van het bestuur met tenminste twee/derde van de geldig uit-

gebrachte stemmen worden benoemd."  
 

Uit deze beschrijvingen kan niet duidelijk de criteria worden opgemaakt. Zich "bijzonder en langdurig" ver-

dienstelijk maken zegt niets over de mate waarin het "bijzonder" dient te zijn en daarnaast is "langdurig" 

ook geen omschrijving van een bepaalde periode en dus een rekbaar begrip. 
 

Met andere woorden de criteria zoals deze zijn omschreven in de Statuten zijn behoorlijk arbitrair. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat er af en toe SZO-leden zijn, die bedenkingen hebben tegen de benoeming van 

enkele Ereleden en Leden van Verdienste. 
 

Vandaar dat door de secretaris van de SZO onderzoek is gepleegd naar de termijnen die zijn verbonden aan 

de benoemingen van de Ereleden en Leden van Verdienste in het (recent) verleden. 
 

Daaruit zouden criteria kunnen worden gegenereerd voor toekomstige benoemingen. 
 

Motivering 
 

De huidige Leden van Verdienste zijn voor hun inzet beloond met een benoeming, waarbij is gekeken naar 

de staat van dienst en de daarbij behorende termijnen. Een aantal Leden van Verdienste van de SZO, dat 

reeds is overleden, werd eveneens op grond van het aantal dienstjaren benoemd tot Lid van Verdienste. Het 

voert thans te ver om al deze benoemingen langs te lopen. Dat is ten behoeve van de advisering aan het 
bestuur wel geschied door de secretaris van de SZO. 
 

Voorstel 
 

Op grond van de gevonden aspecten, argumenten, feiten en termijnen, heeft het bestuur van de SZO mijn 

(navolgende) voorstel omarmd. Het bestuur heeft het voorstel van de secretaris unaniem omgevormd tot een 

bestuursbesluit, dat voortaan als bestuursbeleid zal worden uitgevoerd. Om dit bestuursbeleid, waarin de    

criteria worden beschreven om te komen tot een benoeming van een Lid van Verdienste en Erelid van de 

SZO, te borgen, leggen wij het tevens aan de Algemene Ledenvergadering voor. 
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Op grond van de argumenten en criteria van dit Bestuursbeleid, ligt het grotendeels "vast" waaraan een 

SZO-lid dient te voldoen voordat hij kan worden voorgedragen tot Lid van Verdienste of Erelid van de SZO. 

We moeten ook niet willen om alles 100 % "dicht te timmeren" maar het geeft wel duidelijkheid voor alle 

SZO-leden hoe te handelen en te stemmen in geval van een voordracht op de Algemene Ledenvergadering 

tot het benoemen van Leden van Verdienste en Ereleden van de SZO 
 

Wanneer deze criteria voor 75 à 90 % worden toegepast, kunnen er achteraf nooit SZO-leden zijn, die zich 
gepasseerd voelen en/of het niet eens zijn met benoemingen in de toekomst. Beoordelingen van mensen 

door mensen is altijd subjectief. Een duidelijke termijn van functioneren in een commissie of in het bestuur 

wil ook niet zeggen, dat de persoon in kwestie coûte que coûte moet worden benoemd tot Lid van Verdienste 

of Erelid van de SZO. Er zijn altijd mensen, die in een bestuur of commissie participeren, maar "de kantjes 

er af lopen" en denken, dat ze op het "pluche" zitten en verder geen enkele taken uitvoeren.    
 

Ik stel de Algemene Vergadering voor om akkoord te gaan met de navolgende criteria. 
 

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. 
 

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. 
 

 

Het bestuur van de SZO heeft het voorgaande voorstel in de bestuursvergadering van 2 februari 2022 aan 
de orde gesteld en geaccordeerd. 
 

Het bestuur van de SZO stelt de Algemene Vergadering voor om akkoord te gaan met dit voorstel en deze 

criteria in het Huishoudelijk Reglement van de SZO op te nemen. 
 

 

Zaandam, 2 maart 2022, 

secretaris SZO, Jan Lahuis. 

 


