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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  

  Opgericht 14 januari 1924 

   

  
“Zwolle en Omstreken” 

  
Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SZO d.d. 30 augustus 2021 
 

Aanwezig: E.J.H. de Gier, voorzitter SZO (EdG); 

   J. Lahuis, secretaris SZO (JL); 

   L.C.M. van der Elst, penningmeester SZO (RvdE); 

   A.H. van Bruggen, portefeuillehouder SZO (commissaris I) (HvB); 

   W. Jongman, portefeuillehouder SZO (commissaris II) (WJ); 
   J. Schoonhoven, kandidaat bestuurslid SZO (commissaris II) (JS); 

 
 

   36 leden (incl. bestuur) van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.; 
 

   Genodigden (2) Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o.  
 

   Genodigden (1) KNVB District Noord-Oost (tevens lid SZO); 
 

   2 leden KHC, bediening in het clubhuis van v.v. KHC 
 

1 Opening Actie: 

 
 

De voorzitter, Eddy de Gier, opent de vergadering en heet iedereen omstreeks 20.05 

uur hartelijk welkom op deze reeds drie keer uitgestelde jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering van de SZO. In verband met het Corona-virus zou deze ALV reeds op 29 

maart 2021 hebben plaatsgevonden. We zijn blij onze vergadering voor de zesde keer 

in het clubhuis van de v.v. KHC te kunnen houden.  
 

De voorzitter verzoekt de aanwezigen om de mobiele telefoons op stil te zetten of uit te 

doen! Een bijzonder woord van welkom richt hij tot: 

- onze Erevoorzitter Jan Wissink, en de 
- de Ereleden Wout Jongman, Fred Mulder, Herman Snijder (die wellicht iets later 

  komt) en Hans  van der Veen; 

- de Leden van Verdienste Tjibbe van Dijk en Bert de Roo; 

- namens de KNVB District Noord-Oost, de heren Jan van Dijk en Siem de Jager; 

- bestuursleden Gerwin Moeken en Max van der Lei van onze zustervereniging uit 

  Nijverdal; 
 

De voorzitter vraagt één minuut stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van ons 

Lid van Verdienste Marinus Blankvoort en ons ere-lid Klaas Muis. Hij verzoekt – voor 

zover mogelijk – de aanwezigen een moment te gaan staan. 
 

De voorzitter verklaart de Algemene Vergadering van de Scheidsrechtersvereniging 
Zwolle e.o. vervolgens voor geopend en gaat over naar agendapunt 2.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 augustus 2020  

 
 

De voorzitter (EdG) stelt de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar 
op 17 augustus 2020 aan de orde en loopt deze paginagewijs door. 
 

Hij vraagt de leden of zij hierop nog aan- of opmerkingen hebben.  
 

Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat de notulen onder dankzegging aan de 

secretaris Jan Lahuis worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

 
 
 

 

 

 

3 Ingekomen stukken en mededelingen  

 
 

Ingekomen stukken 

De secretaris deelt mede dat hij weer de gebruikelijke telefonische, schriftelijke en 

mondelinge berichten van verhindering heeft ontvangen via e-mail en WhatsApp van 
de volgende personen: Martin Eikelboom (Heerde), Gert Keijl (Heerde), COVS NOT 

(Oldenzaal), COVS Arnhem (Bennekom), Louis van Meenen (Slagharen), Henk Dam-

huis (Dronten), André Hoogendoorn (Dronten), Bert Slot (De Krim), Peter Kost (El-

burg), COVS Zutphen (Voorst), Henk Loman (Zwolle), Vincent Haarnack (Lelystad), 

Arjen van ’t Slot (Nunspeet), Gerrit Kuiper (Veessen), Jan Kamphuis (Heerde), Stan 

Burm (Zwolle), Okko Koning (Zwolle), COVS Nijmegen (Elst), Jan Jongman (Emme-
loord), Jan Dul (Heerde), Herman Jongman (Zwolle), Jan Broekhuis (Lelystad).   
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Er hebben 18 SZO-leden de moeite genomen om zich af te melden en vier Oostelijke 

COVS-groepen, zoals hierboven is vermeld. 
 

Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen van het BCN. Behandeling op de ALV kan 

daarom dan ook niet plaatsvinden. De datum van de JAV van de COVS is officieel nog 

niet bekend gemaakt. 
 

Mededelingen 

Evenals vorig jaar wil de secretaris de leden van de SZO wijzen op de aanwezigheid 
van de website van de SZO, die in 2018 in gebruik werd genomen. Er wordt geen 

gebruik meer gemaakt van de website van de COVS. Hier staat alleen nog een link 

naar de huidige website van de SZO, www.szozwolle.nl. 

Op de website van de SZO staan diverse tabbladen met een schat aan informatie van 

en over de SZO. In het bestuur is besloten om de notulen van bestuursvergaderingen 

niet meer te publiceren op de website. De notulen zijn echter wel openbaar en kun-
nen bij het secretariaat worden ingezien. De notulen van de Algemene Ledenvergade-

ring worden wel gepubliceerd op de website. Ga naar het tabblad “Informatie – Ver-

slagen – Algemene Ledenvergadering”. Hier staan de notulen van de ledenvergaderin-

gen vanaf 17 maart 2008 tot heden. 

De secretaris verzoekt de leden om in het kader van “Lief en Leed” eventuele gevallen 
van ziekte en ernstige blessures door te geven aan één van de bestuursleden zodat we  

daaraan zo mogelijk aandacht kunnen besteden. 
 

De SZO heeft momenteel 131 leden en is daarmee volgens het Jaarverslag van COVS 

Nederland nà de COVS-groepen Breda, Groningen en Den Haag de drie na grootste 
COVS-groep van COVS Nederland. De SZO kent thans 6 ere-leden, waaronder de ere-

voorzitter, 6 leden van verdienste, 96 gewone leden, 15 niet actieve leden (voorheen 

donateurs), 5 juniorleden B (19 t/m 22 jaar) en 3 juniorleden A (14 t/m 18 jaar).  
 

De voorzitter zegt dat de koffie/thee alsmede 2 consumptiemunten voor rekening zijn 

van de penningmeester van de SZO. Er zijn verder geen mededelingen. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

4 Jaarverslag 2020 van de secretaris  

 
 

De voorzitter stelt het Jaarverslag 2020 van de secretaris aan de orde. Hij neemt ook 
het Jaarverslag 2020 paginagewijs door. Hij vraagt de leden of er nog op- of aanmer-

kingen op dit jaarverslag zijn. Er zijn verder geen op- en aanmerkingen, zodat het 

Jaarverslag 2020 onder dankzegging aan de secretaris Jan Lahuis onder applaus 

ongewijzigd wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

 
 

5 Jaarverslag 2020 van de penningmeester   

 
 

De voorzitter stelt het Financieel Verslag 2020 van de penningmeester aan de orde. 
De jaarstukken hebben vanaf 19.15 uur ter inzage gelegen bij de ingang van het 

clubhuis. Hij geeft het woord aan de penningmeester René van der Elst, die vervol-

gens een toelichting geeft op de financiële cijfers. Hij vraagt of er nog vragen zijn over 

deze financiële stukken. De heer Alex Kraayenhof vraagt, welke gedeelte van het 

bedrag dat SZO-leden aan contributie (€ 50,=) betalen, wordt afgedragen aan COVS 

Nederland. De secretaris van de SZO deelt mede, dat dit altijd € 17,= was, maar dat 
het bedrag vorig jaar is verlaagd naar € 15,= per lid. RvdE zegt, dat er € 5,= naar het 

jubileumfonds gaat en dat er dus € 30,= overblijft voor de SZO om aan andere zaken 

te besteden. Er zijn verder geen vragen of op- en/of aanmerkingen op de jaarcijfers, 

zodat deze onder dankzegging aan de penningmeester René van der Elst worden goed 

gekeurd en vastgesteld.   
 

 

 
 

6 Verslag kascommissie  

 
 

De kascommissie bestaat uit de leden Siem de Jager en Henk Maat. De voorzitter 

geeft desgevraagd het woord aan Henk Maat. Henk Maat deelt mede, dat de kascom-

missie reeds een hele tijd geleden nl. op 6 maart 2021 de boeken heeft gecontroleerd. 
Tijdens de kascontrole zijn geen onvolkomenheden aangetroffen, zodat hij namens de 

kascommissie de Algemene Vergadering adviseert om de penningmeester en het hele 

bestuur van de SZO te dechargeren. 
 

 

7 Verkiezing kascommissie  

 
 

De voorzitter deelt mede dat de heer S. (Siem) de Jager reglementair volgens het 

Huishoudelijk Reglement aftreedt. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering  voor 

om de heer H. (Henk) Maat voor één jaar te herbenoemen en om reservelid, de heer  

I.M. (Ivor) Knol in de kascommissie te benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten inge-
diend, zodat ze bij acclamatie zijn benoemd. De voorzitter vraagt wie we thans als 

reservelid mogen noteren. De heer A. (Alex) Kraayenhof biedt zich spontaan aan. Ivor 
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Knol geeft aan dat er bij hen aan tafel zich ook noch een kandidaat gemeld heeft in de 

persoon van René Heeringa. De voorzitter zegt dat hij de vinger van de heer Kraayen-

hof eerder heeft gezien. Hij acht het niet nodig om daar over te stemmen.    
 

8 Vaststelling contributie 2021  

 
 

De voorzitter deelt mede dat overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering 

van 27 maart 2017, de contributie in verband met het naderend 100-jarig jubileum 

in 2018 zou worden verhoogd met € 5,=, waarna de contributie tot 2024 niet meer 

zou worden verhoogd tenzij er zich (grote) financiële problemen zouden voordoen. De 

penningmeester heeft in het bestuur aangegeven, dat de SZO de financiën heel goed 
op orde heeft, zodat de contributie in 2021 derhalve niet behoeft te worden verhoogd 

en blijft deze € 50,= per seizoen voor de gewone leden. Voor niet-actieve leden (voor-

heen donateurs) blijft de contributie € 37,50. Degene die via automatische incasso 

betaalt, wordt per half jaar de helft van de contributie in rekening gebracht. De con-

tributie voor A-aspiranten (tot 19 jaar) wordt sinds 1 januari 2020 gesteld op € 10,= 
per jaar. De afdracht aan COVS Nederland voor deze leeftijdscategorie bedraagt sinds 

1 januari 2020 € 9,=. De contributie voor B-aspiranten (19-22 jaar) wordt gehand-

haafd op € 20,= . Via een eventuele automatische incasso kan ook in dat geval twee 

keer de helft worden afgedragen. De voorzitter vraagt wie hierover nog vragen heeft. 

Deze zijn er niet. 
 

 

 
 

9 Vaststelling begroting 2021  

 
 

De voorzitter deelt mede dat ook de begroting 2021 vanaf 19.15 uur ter inzage heeft 

gelegen. Hij geeft andermaal het woord aan de penningmeester René van der Elst. Hij 

geeft weer aan de hand van de beelden op het scherm een toelichting op de begroting 
voor 2021. De begroting is min of meer een afspiegeling van de werkelijke kosten van 

het voorafgaande jaar. Er wordt ook weer een bedrag gereserveerd voor het 100-jarig 

jubileum. RvdE geeft aan dat er wel kosten zijn begroot, maar dat wil niet zeggen dat 

b.v. de Technische Commissie een budget heeft van € 400,=. Hij vraagt of er thans 

nog vragen zijn over de begroting 2021. Deze zijn er niet zodat de begroting voor 2021 

ook wordt goed gekeurd en vastgesteld.  
 

 

 
 

10 Bestuursbeleid  

 
 

De voorzitter deelt mede, dat het i.v.m. de Covid-19 pandemie soms best wel een 

uitdaging was om met iedereen contact te houden. Normaal zie je elkaar bij het kaar-
ten, op een training of bij een activiteit van de SZO. Nu was het rekening houden met 

de Corona-maatregelen om maar niet besmet te worden met het virus. Het afgelasten 

van het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi was dan ook een logisch gevolg. 

We waren gedwongen om iets andere te verzinnen. Hierbij is het online “koffieuurtje” 

ontstaan, waarbij we bij een aantal leden ook van wat computerles hebben voorzien. 
Via de computer, laptop, tablet of telefoon bij elkaar in één groep waarbij je elkaar 

niet alleen kan horen maar ook kan zien. We hadden hier een tweetal onderwerpen: 

1. Een spelregelvraag vanuit een voorbeeld van een gespeelde wedstrijd in een natio- 

    nale of internationale competitie; 

2. Een tiental quizvragen gemaakt door één van de personen in de groep waar via 

    Kahoot (online pubquiz) gestreden werd om de dagwinst en roem. 
Voor de trainingen moesten wij op zoek naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. 

Eerst alleen op de zaterdagochtend de fysieke training en later ook op de reguliere 

dinsdagavond. Inmiddels hopen wij ons weer allemaal op te maken voor een heel 

voetbalseizoen, zonder Corona. 

Hans van Bruggen en de voorzitter kregen van omliggende voetbalverenigingen heel 
veel aanvragen voor clubarbitrage voor vriendschappelijke wedstrijden. Hierbij keken 

zij altijd naar het niveau van deze clubs en onze leden, ook of je komt trainen en dus 

fysiek in orde bent. Dat was voor hen een voorwaarde. Onze leden zijn bij een wed-

strijd immers ook het reclamebord van de SZO. 

Soms vraagt het niveau om samenwerking met onze zusterverenigingen of haar leden. 

Zo hebben wij ook collega’s van de SNO, DSV, SMO, SVA, SVDU, Almelo en/of Nij-
megen aan een wedstrijd geholpen. De SZO heeft in de afgelopen weken tenminste 60 

wedstrijden voorzien van arbitrage, niet alleen scheidsrechters, maar ook trio’s. De 

voorzitter dankt Hans van Bruggen voor zijn inzet in deze periode. 

De voorzitter wil Jan Lahuis en Hans van der Veen bedanken voor het overnemen van 

de kaartcompetitie van de SZO na het overlijden van Marinus Blankvoort. In het afge-

lopen seizoen 2020-2021 werd de kaartcompetitie vanwege Corona niet gehouden. Dit 
wordt door voornoemde heren in september weer opgepakt. 

Ik wil namens het bestuur de Technische Commissie in de persoon van Remco Jong-

man, Ivor Knol, Jarno Schoonhoven, Arjen van ’t Slot en William Smit bedanken voor 
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het afgelopen jaar. Wij wachten vol spanning af waar jullie dit seizoen mee komen. 

De voorzitter zegt dat hij nog wel iets anders kan mededelen. Afgelopen jaar zou er 

een gasttraining plaatsvinden, die eigenlijk door het hoofdbestuur van de COVS werd 

geïnitieerd. De trainer Hilco de Boer, die te trainer is van de scheidsrechters in het 

Betaald Voetbal zou bij ons een clinic verzorgen. In verband met de Covid-19 pande-

mie ging dat niet door. Deze staat binnenkort alsnog op de rol. Hilco de Boer komt op 
19 oktober a.s. naar Kampen om deze training te verzorgen. Aanvang 19.30 uur. 

Hilco de Boer is de KNVB-man in Zeist die onze Betaald Voetbal scheidsrechters fit 

maakt. Hij is van harte welkom om onze actieve leden flink te pijnigen.  

De groep met trainers wordt steeds groter. Jarno Schoonhoven heeft al eens een trai-

ning verzorgd, maar dat wil Marco Meeuwissen ook graag. Dat betekent ook meer 
afwisseling in de trainingen. Iedereen heeft zo zijn eigen specialiteit. Alex Kraayenhof 

zegt dat hij al een paar keer niet geweest is, maar hij heeft wel voor zich zelf getraind. 

Hij zegt dat hij het jammer vindt, dat hij een aantal weken geleden in Kampen is 

geweest, maar dat er toen gezegd werd, dat er geen training was i.v.m. een zomerstop. 

Kan dat niet worden vermeld op de website? De voorzitter zegt dat hij wellicht een 

punt heeft, maar de SZO heeft ook een App-groep van de trainingsgroep. Daar zit elk 
lid van de SZO in. EdG zegt dat hij echt niet van plan is om alle SZO-leden afzonder-

lijk te gaan benaderen. Hij zegt dat als je elke week komt, je ook weet, dat er tijdelijk 

een vakantiestop is. De heer Kraayenhof zegt dat je iemand niet kunt verplichten om 

deel te nemen aan een groepsapp. Daar heeft hij gelijk in, maar als je gemotiveerd 

bent, kun je zelf ook initiatief nemen om eens te vragen of de training doorgaat. 
Aangezien de winnaar van de Derk Jan Klein Tijssink Bokaal, Martin Eikelboom, zich 

wegens andere verplichtingen helaas heeft afgemeld, wordt door de portefeuillehouder 

Hans van Bruggen en de Technische Commissie een ander moment gekozen om de 

bokaal aan hem uit te reiken. Waarschijnlijk binnenkort op een training in Kampen. 

De voorzitter wil het hele bestuur van de SZO bedanken voor hun inzet in het afge-

lopen jaar. Ondanks Covid-19 hebben we toch nog vrij veel georganiseerd, ook al was 
het soms wel improviseren. 

Heeft er nog iemand vragen of opmerkingen over het gevoerde bestuursbeleid? Zoniet, 

dan kunnen we ook dit agendapunt afsluiten. Er zijn geen vragen en opmerkingen. 
 

De voorzitter last een korte pauze in. 
 

11 Bestuursverkiezing  

 
 

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

3, van het Huishoudelijk 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 ontwikkelingen in zijn maatschappelijke 

carrière, moet hij terug komen op de eerder gedane toezegging. De voorzitter geeft ver-

volgens een verklaring. 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 reflecteren. Daar heeft niemand op gereageerd. Daarom 

heeft het bestuur niet stil gezeten en heeft actie ondernomen. Daarom komt de voor-

zitter thans met het volgende voorstel. 

Het bestuur van de SZO heeft de heer (J. (Jarno) Schoonhoven uit Elburg bereid ge-

vonden om de functie van portefeuillehouder Technische zaken in te vullen. Binnen 
het bestuur van de SZO wordt er wel enigszins geschoven met de taken van de twee 

beschikbare portefeuilles. Het bestuur van de SZO stelt de 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 por-

tefeuillehouder Hans van bruggen neemt de portefeuille “molestatiezaken” van de 
heer Jongman over. Daarnaast blijft hij de aanstellingen van de arbitrale trio’s ver-

zorgen voor de Beltona Cup, de Onder 23 competitie van VSCO ’61 en vriendschap-

pelijke 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 voorzit-
ter 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. 
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12 Rondvraag  

 
 

De voorzitter vraagt, wie hij mag noteren voor de rondvraag. Alex Kraayenhof vraagt 
hoe de vergoedingen zijn geregeld bij vriendschappelijke wedstrijden. EdG zegt deze 

vraag wel direct te kunnen beantwoorden. Het bestuur van de SZO gaat er vanuit dat 

elke scheidsrechter minimaal de KNVB-vergoeding krijgt. Dat is € 0,26 de kilometer 

en vaste vergoeding van € 23,10. Als je in de hogere klasse fluit, krijg je ook nog € 6,=  

voor een lunchvergoeding. EdG zegt dat hij dat met elke vereniging afspreekt. HvB 
zegt dit te melden bij het bestuur, indien het een keer fout zou gaan. 

Jan van Dijk zag vooraan enkele gerenommeerde SZO-leden die voor de KNVB ook 

weekenddiensten draaien. De KNVB wil dat voortaan anders gaan doen door hiervoor 

meer professionals in te zetten. De KNVB heeft daar een vacature voor open gesteld. 

Hij zegt dat de KNVB deze vacature inmiddels heeft ingevuld. Voor de zaterdag is dat 

Danny Muller en voor de zondag is het de heer Sven Tjeerdsma. Jan van Dijk zegt dat 
scheidsrechters dus met deze mensen te maken zullen krijgen. Hij deelt vervolgens 

mede, dat de KNVB heeft besloten om i.v.m. Covid-19 de Onderscheidingen voor 

“Scheidsrechter van Verdienste” aan huis uit te reiken. Volgens hem waren er bij de  

SZO, drie leden, Ben Bastiaan, Louis van Meenen en Ab Slijkhuis. Het is en blijft voor 

de KNVB een kostenpost, maar ze hopen dat binnenkort recht te zetten. 
Hans van der Veen zegt dat het hem pijn heeft gedaan, dat EdG moest aftreden. Hans 

heeft hem indertijd in 2015 in het bestuur gehaald om hem uiteindelijk op te volgen. 

Hij zegt dat EdG met zijn bestuur en de diverse commissie heel goed werk verricht 

heeft. Hij heeft de SZO weer op de kaart gezet. De activiteiten zijn goed ontplooid en 

de website ziet er heel mooi uit. De informatie is overal verkrijgbaar. Hij ziet in de app 

heel veel berichtjes voorbij komen. De SZO leeft weer. Hij wenst EdG heel veel succes 
in zijn maatschappelijke carrière, maar hij verwacht dat EdG nog wel bij de SZO be-

trokken zal blijven. Hij wenst Wout heel veel succes als nieuwe voorzitter en hoopt 

dat hij op dezelfde voet doorgaat. Hij wenst het bestuur de komende jaren heel veel 

succes. Hij feliciteert de (her)benoemde leden met hun (her)benoeming. 
 

 

 
 

13 Vaststellen data t.b.v. Algemene Ledenvergaderingen in 2022 en 2023  

 
 

De voorzitter zegt dat we de Algemene Ledenvergadering voor de komende twee jaren 

in 2022 en 2023 thans reeds willen vastleggen. Het bestuur stelt de Algemene Verga-

dering voor om de data maandag 28 maart 2022 en maandag 27 maart 2023 thans 

reeds vast te leggen. Hiertegen zijn geen bezwaren.. 
 

 

14 Huldigingen  

 
 

De voorzitter zegt dat we vandaag 4 jubilarissen hadden, maar er hebben zich twee 

SZO-leden afgemeld. Hij roept de heer Th.J.M. (Theo) Gebbink naar voren. EdG zegt 
dat er niet zoveel over hem bekend is, zodat hij hem gewoon gaat interviewen. EdG 

vraagt hem wanneer hij lid is geworden van de COVS. De heer Gebbink zegt lid te zijn 

geworden in 1981 bij de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.. Desgevraagd deelt de 

heer Gebbink mede, dat hij een paar keer uitstapjes heeft gezet naar andere COVS-

groepen. Eerst naar Sneek, vervolgens naar Groningen en toen naar Heerenveen en 
vervolgens terug naar de SZO. Hij zegt maatschappelijk altijd een leidinggevende 

functie te hebben gehad. Als scheidsrechter heeft hij het gebracht tot groep I van het 

amateurvoetbal. De heer Gebbink zegt dat ze in KNVB District Noord een beetje een 

hekel aan hem hadden, omdat hij recht door zee was en dat accepteerden ze bij de 

KNVB niet. EdG zegt begrepen te hebben dat Theo Gebbink zijn 25-jarig lidmaat-

schapsspeld heeft ontvangen bij de COVS-groep Heerenveen. Theo Gebbink beaamt 
dit. EdG mag hem thans de 40-jarig lidmaatschapsspeld overhandigen. Hij speldt 

hem de speld op en overhandigt het bijbehorende boeket bloemen aan zijn vrouw. 

De voorzitter roept de volgende jubilaris, de heer H.A.G. (Herman) Heuven, naar 

voren. EdG vraagt hem of hij ook nog weet wanneer hij lid is geworden van de COVS. 

De heer Heuven denkt dat het in 1969 is geweest bij de SNO (Nijverdal). EdG zegt dat 
in onze administratie de datum 1 januari 1971 voorkomt. Hij is ook altijd scheids-

rechter geweest in de derde en vierde klasse van de KNVB District Oost. De heer 

Heuven kreeg de 25-jarig lidmaatschapsspeld op 25 maart 1996 uitgereikt en de 40-

jarig lidmaatschapsspeld op 21 maart 2011. EdG mag hem nu de 50-jarig lidmaat-

schapsspeld opspelden. Dat is een hele mijlpaal. De voorzitter overhandigt hem ook 

het bijbehorende boeket bloemen. 
De voorzitter zegt dat we nog één jubilaris van 25 jaar en één jubilaris van 40 jaar 

hadden, maar zij hebben zich afgemeld. De secretaris leest de ingekomen e-mail van 

Henk Loman voor. JL kent Henk goed, mede ook omdat zij nog samen in het spel-

regelteam van de SZO hebben gezeten. Henk Loman heeft heel veel rugpijn ondanks 

een medische ingreep aan zijn heup, dat hij hier vanavond niet aanwezig kon zijn. De 
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vergadering wenst hem veel beterschap. 

De nieuw gekozen voorzitter Wout Jongman breekt nu in bij de “oud” voorzitter en 

vraagt het woord. De (nieuwe) voorzitter vraagt hem de zaal te verlaten. Hij krijgt een 

(symbolische) rode kaart. De voorzitter zegt dat dit een formeel moment is en dat heb-

ben we in voorgaande gevallen ook gedaan. Hij leest het voorstel van het bestuur aan 

de Algemene Vergadering voor. Het voorstel van het bestuur wordt met applaus aan-
genomen. WJ zegt dat we EdG weer zullen binnen roepen. Hij weet uiteraard nog van 

niets. De voorzitter zal hem e.e.a. uitleggen, wat hier zojuist is gebeurd. WJ vertelt 

EdG dat de SZO-leden akkoord zijn gegaan met het voorstel van het bestuur om EdG 

te benoemen tot Lid van Verdienste van de SZO. De voorzitter speldt hem de bijbeo-

rende speld op en overhandigt hem het bijbehorende boeket bloemen. De secretaris 
zegt dat zij samen de afgelopen vier jaar – als voorzitter en secretaris – uitstekend 

door één deur konden. Hij bedankt EdG voor de goede samenwerking en feliciteert 

hem met zijn benoeming en overhandigt hem een mooie oorkonde als blijvende her-

innering. 

De voorzitter WJ zegt dat de SZO in 2024 haar 100-jarig jubileum viert. Het bestuur 

zal daarvoor een jubileumcommissie in het leven roepen om het jubileum voor te be-
reiden. Dat willen we op tijd doen. De officiële installatie van die commissie zal op de 

Algemene Ledenvergadering van volgend jaar gebeuren. Hij stelt nu reeds voor dat 

eventuele belangstellenden zich kunnen opgeven bij de secretaris om in deze jubi-

leumcommissie plaats te nemen. De benoeming volgt dan op 28 maart 2022. 

Hij verzoekt EdG als laatste daad als voorzitter de Algemene Ledenvergadering af te 
sluiten. 
 

14 Genodigden aan het woord  

 
 

De (voormalig) voorzitter zegt dat er reeds enkele genodigden het woord hebben ge-

voerd, maar hij vraagt wie hij nog mag noteren.  

De erevoorzitter zegt dat het op een snelle vergadering begon te lijken, maar door de 

jubilarissen is het toch enigszins uitgelopen. Hij richt zich in eerste instantie tot Eddy 

de Gier. Jan Wissink dankt hem voor alles wat hij voor de SZO heeft gedaan. Hans 
van der Veen heeft reeds een paar zaken gememoreerd. Jan Wissink vond EdG een 

geweldige voorzitter. Zijn opvolger komt uit de vakbond, dus daarmee is de toekomst 

van de SZO ook wel verzekerd. De erevoorzitter feliciteert de jubilarissen met hun 

speld en feliciteert de benoemde bestuursleden en herbenoemde commissieleden. 

Hij wenst het bestuur heel veel succes. 
 

De voorzitter geeft een boeket bloemen af aan Betty en Martin, het bedienend perso-
neel van v.v. KHC en dankt hen voor de goede zorgen. 
 

 

 

15 Sluiting  

  

De voormalig voorzitter weet dat als je de Statuten en Reglementen kent, dat er iets 

boven je hoofd hangt, maar op het laatste moment is het toch altijd weer een verras-
sing. Hij zegt zich de afgelopen jaren met veel plezier en met hart en ziel te hebben  

ingezet voor de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. Hij zegt dat ook zo te hebben 

gevoeld. Het is een hele mooie vereniging waaraan hij leiding mocht geven. 

Hij gaat de discussies niet uit de weg en heeft het hart op de tong. Hij heeft ook wel 

geleerd, dat je af en toe op je tong moet bijten voordat je iets zegt. Soms een diploma-
tiek antwoord geven om niet tegen de haren in te strijken. Hij kijkt naar het bestuur 

en hoopt dat zij de ingezette weg voortzetten. Hij weet waar de SZO naar toe wil en hij 

weet dat het bestuur naar verjonging toe wil. 

De voormalig voorzitter bedankt de SZO-leden voor het in hem gestelde vertrouwen, 

hun komst naar Kampen en wenste iedereen voor straks wel thuis. Hiermee sluit de 

ex-voorzitter deze 97ste Algemene Vergadering van de SZO af. 

 

 

 

Zaandam, 31 augustus 2021. 
 

Jan Lahuis, secretaris SZO. 
 

 


