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   Nummer 2022 – 005 

 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING   

  Opgericht 14 januari 1924 

  “Zwolle en Omstreken” 
  

    
  Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

 

Aan:   De Algemene Vergadering van de SZO d.d. 28 maart 2022 
 

Van:   Bestuur SZO, namens deze secretaris Jan Lahuis 
 

Kenmerk: Nummer 2022 – 005 
 

Onderwerp: Voorstel "Installatie en Taakopdracht Jubileumcommissie SZO" t.b.v. 100-jarig jubileum  
 

 
 

Inleiding 
 

Op 14 januari 2024 bestaat de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) 100 jaar. Het bestuur van de 

SZO heeft op minutieuze wijze getracht om een Jubileumcommissie samen te stellen die het hele leden-

bestand van de SZO vertegenwoordigd. 
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2021 hadden zich reeds twee SZO-leden spontaan aan-
gemeld voor een dergelijke commissie. Het bestuur van de SZO is van mening, dat een dergelijke commissie 

uit minstens 5 personen (SZO-leden) zou moeten bestaan, maar liever nog zeven (7) personen. 
 

Samenstelling commissie 
 

De door het bestuur benaderde SZO-leden om deel uit te maken van een Jubileumcommissie ter gelegen-

heid van het 100-jarig jubileum hebben allemaal toegezegd hun steentje te zullen bijdragen. De commissie 

bestaat uit de volgende zeven (7) SZO-leden: 
 

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. 
 

Taakopdracht commissie 
 

Het bestuur heeft ook een taakopdracht voor de Jubileumcommissie geformuleerd. Deze luidt als volgt: 
 

De leden van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), in vergadering bijeen op de Algemene Leden-

vergadering van de SZO op 28 maart 2022, geven de bovengenoemde leden van de geïnstalleerde commissie 

de volgende taakopdracht mee. 
 

De voornoemde commissie draagt zorg voor de volgende aspecten: 

 

1. Door de Jubileumcommissie wordt zo spoedig mogelijk van gedachten gewisseld over de datum en 
 locatie van een te houden receptie, bedoeld voor externe instanties, zoals het Hoofdbestuur van de 

 COVS, de zusterverenigingen van COVS District Oost, de KNVB en haar District Noord-Oost; 

2. Er wordt een attractief programma opgesteld ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan 

 dat past bij de leden van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO);  

3. Het programma kan eventueel over meerdere dagen en/of periodes worden "uitgerold", waarbij rekening 

 dient te worden gehouden met het beschikbare budget, dat door de SZO-leden bijeen is gebracht; de 
 penningmeester van de SZO, de heer L.C.M. (René) van der Elst, beschikt over dit budget; 

4. In relatie tot het opgestelde programma, dient rekening te worden gehouden met de Algemene Leden- 

 vergadering van 2024;  

5. Indien het opgestelde programma niet past binnen het beschikbare budget, kan door de commissie zelf 

 aanvullende budgetten worden gegenereerd d.m.v.: 
 a. sponsoring; 

 b. subsidiëring; en 

 c. fondsenwerving. 

6. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan wordt een Jubileumboek uitgebracht; er kan hierbij worden 

 overwogen om éénmalig een uitgebreide versie uit te brengen van het "Scheidsrechterskontakt"; 
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7. De Jubileumcommissie van de SZO vergadert zo vaak men nodig acht, waarbij de verreden kilometers 

 ad. € 0,20 ct kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester van de SZO; 

8. De Jubileumcommissie betrekt het document van de heren Th.J.M. (Theo) Gebbink en Erevoorzitter 

 Jan Wissink bij het samenstellen van het programma en de eventuele mogelijke activiteiten ten behoeve 
 van sponsoring van de diverse onderdelen van het programma. 

9. Het bestuur van de SZO heeft bij het Bestuur COVS Nederland (BCN) reeds aangegeven in aanmerking 

 te willen komen voor de organisatie van het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland. Dat toernooi zal 

 worden gehouden in de Sporthal te Emmeloord; deze organisatie zal onderdeel gaan uitmaken van het 

 programma dat door de Jubileumcommissie zal worden opgesteld. 
 

Voorstel 
 

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. stelt haar leden voor om akkoord te gaan met het 
voorstel tot benoeming van de Jubileumcommissie in de aangegeven samenstelling en met de bijgaande 

taakopdracht. 
 

Indien de leden van de SZO – op de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2022 bijeen – zich hierin 

kunnen vinden, dan verzoekt de voorzitter hen om bij hand opsteken aan te geven of zij zich kunnen vinden 
in het voorstel van het bestuur. 
 

 

Zaandam, 30 januari 2022, 

secretaris SZO, Jan Lahuis. 

 


