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17. Benoeming leden diverse commissies
 Het bestuur stelt voor de commissies als volgt samen te stellen:
- technische commissie: Bert Kamstra, Henk Steenhuis (trainers), Marc van der Haak 

(technisch weekeinde) en Marije Deuring (voetbalzaken). 
- communicatiecommissie: Marcel Bellinga, Bert Kamstra, Freek Vandeursen en Evert 

IJspeert 
- commerciële commissie: vacature.  
- kascommissie: Sijbren Wijnja, Rik Berends en Robert de Wit. Vacature voor 2 

reserves. Paul Lips en Max Haanstra zijn conform rooster aftredend.  

18. Huldeblijken

19. Rondvraag

20. Sluiting

Marcel Bellinga, secretaris
 

Pas op de plaats - Algemeen jaarverslag 2018  
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

De afgelopen jaren konden we het algemeen jaarverslag zonder uitzondering op 
positieve wijze beginnen. Vernieuwende activiteiten, enthousiaste en tevreden leden en 
een groeiende en bloeiende vereniging. Nog steeds staat onze vereniging als een huis, 
ook na het 85e levensjaar. Maar in het lustrumjaar 2018 moeten we noodgedwongen 
wel even een pas op de plaats maken. Niet alleen kondigen drie bestuursleden na jaren 
trouwe dienst hun naderende afscheid aan, ook krijgen we te maken met een tussentijds 
aftreden van de penningmeester. Het zorgt ervoor dat veel tijd en energie in de interne 
organisatie gaat zitten. Tegelijk gebeuren er ook in 2018 genoeg mooie dingen. Zo 
verloopt het 20e Sportweekend Ameland zeer succesvol, is er een geweldige clubavond 
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over de videoscheids met Danny Makkelie en hebben we organisatorisch een behoorlijk 
aandeel in het Noordelijk arbitragecongres in Assen. 2018 in vogelvlucht!

Bestuurssamenstelling
Het bestuur ondergaat in eerste instantie geen wijzigingen. Na de jaarvergadering van 19 
maart ziet het bestuur er als volgt uit (tussen haakjes het jaar van aantreden):
Robert van Dorst, voorzitter (1990, voorzitter vanaf 1994)
Marcel Bellinga, secretaris (1994)
Marcel Boekholt, penningmeester (2012)
Martin Schipper, vice-voorzitter (bestuur sinds 1997, penningmeester van 2010 tot 2012)
Jannes Mulder, 2e secretaris & portefeuille technische zaken (1991)
Marc van der Haak, portefeuille werving & behoud, speciale projecten (2013, aspirant 
vanaf 2012)
Marco Oosting, speciale projecten, verenigingen (2017, aspirant vanaf 2016).

Op 1 november legt Marcel Boekholt zijn functie als penningmeester tussentijds per 
direct neer. Tijdens een extra ledenvergadering op 26 november worden Martin Schipper 
en Marc van der Haak ad interim als 1e en 2e penningmeester benoemd. 

Samenstelling commissies
De commissies zijn na de jaarvergadering in 
maart als volgt samengesteld:
- technische commissie: Bert Kamstra en 

Henk Steenhuis (trainers), Marc van der 
Haak (technisch weekeinde) en Marije 
Deuring (voetbalzaken);

- communicatiecommissie: Marcel Bellinga, 
Bert Kamstra, Freek Vandeursen, Wouter 
Horst, Evert IJspeert en Marc van der Haak

- commerciële commissie: Henk Steenhuis 
- kascommissie: Max Haanstra, Paul Lips en 

Sijbren Wijnja. Reserves Rik Berends en 
Robert de Wit. 

Robert, Jannes en Marcel kondigen afscheid aan
Tijdens een met 45 aanwezigen goed bezochte nieuwjaarsinstuif op 6 januari kondigt 
Robert van Dorst aan dat hij in 2020 stopt als voorzitter. Dit jaar is hij voor het laatst 
herkiesbaar. Tijdens de instuif wordt een uitgebreid stamppottenbuffet geserveerd. 
Vooraf doen 14 leden mee aan de nieuwjaarstraining onder leiding van Henk Steenhuis.

Later in 2018 kondigen nog twee lang zittende bestuursleden hun afscheid aan. Jannes 

Marco Oosting is de beoogde 
nieuwe voorzitter vanaf 2020.
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Mulder stopt in 2019, terwijl secretaris Marcel Bellinga de wens uitspreekt om in 2021 af 
te treden. In de loop van 2018 is de toekomstig opvolger voor Robert al gevonden, want 
Marco Oosting zegt toe zich voor de functie van voorzitter verkiesbaar te zullen stellen in 
2020. Het bestuur bespreekt de komende wisselingen en spreekt af voor een geleidelijke 
en warme overdracht te gaan. 

Penningmeester treedt tussentijds af
Op 1 november legt Marcel Boekholt zijn functie als penningmeester per direct neer. 
Financieel-administratief is een en ander helaas niet op orde en de boekhouding roept 
vragen op. Het bestuur pakt de handschoen op, maakt werk van het op orde brengen van 
de administratie en gaat achter openstaande vorderingen aan. Op 26 november worden 
de leden tijdens een extra algemene ledenvergadering bijgepraat. Op voorstel van het 
bestuur wordt een deskundig onderzoek naar de boeken opgestart.  Met de afgetreden 
penningmeester worden afspraken over de afhandeling van zijn bestuursperiode 
gemaakt.  

Drie ledenvergaderingen nodig
In 2018 vinden er maar liefst drie ledenvergaderingen plaats. Omdat de financiële 
stukken voor de reguliere jaarvergadering in maart niet gereed zijn, wordt op 14 mei 
een extra financiële ledenvergadering gehouden. De aanwezige leden keuren de 
stukken goed en verlenen het bestuur decharge. Op 26 november volgt een extra 
ledenvergadering over het tussentijds aftreden van de penningmeester. De reguliere 
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 19 maart verloopt mede door het ontbreken 
van de financiële stukken rommelig. Toch zijn er ook leuke zaken die avond. Vier leden 
worden gehuldigd omdat ze al vijftig jaar lid zijn. Ze ontvangen van vice-voorzitter 
Martin Schipper de speld en oorkonde. Het betreft Roel Bellinga, Garbrand Nienhuis, 

John ten Cate en Jannes 
Mulder. Simon Schuil is 
veertig jaar lid en Henk 
Renken 25 jaar. Martin 
zit de vergadering voor, 
omdat voorzitter Robert 
van Dorst vanwege trieste 
familie-omstandigheden 
afwezig is. 

De jubilarissen na de Algemene Ledenvergadering van 19 maart bijeen. V.l.n.r. Simon 
Schuil, Jannes Mulder, Henk Renken, Garbrand Nienhuis, Roel Bellinga, John ten Cate 
en Bert Volders.
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Roedersbokaal weer naar Bert
Tijdens de jaarvergadering op 19 maart reikt Klaas Smith de Johan Roedersbokaal uit 
aan Bert Volders. Bert volgt daarmee een andere Bert (namelijk Kamstra) op als winnaar. 
Naast de strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap verzorgt Klaas ook de 
spelregelvraag van de week op www.covsgroningen.nl.Een mooie bijdrage aan onze 
vereniging!

Spelregelactiviteiten bij verenigingen
Naast de Johan Roedersbokaal en de wekelijkse spelregelvraag op onze site verzorgen 
we voor diverse voetbalverenigingen een spelregelbijeenkomst, waarbij met actuele 
beelden de aanwezigen worden geschoold over 
de spelregels. Onder andere Groen Geel, FC 
Groningen-jeugd en the Knickerbockers worden 
door ons bezocht. Bovendien weten individuele 
voetballiefhebbers ons te vinden met allerlei losse 
spelregelvragen. 

Danny Makkelie: ‘De VAR zorgt niet voor minder 
discussie, wel voor een eerlijker verloop’
Op 29 oktober is internationaal voetbalscheidsrechter 
Danny Makkelie bij ons te gast. In het Best 
Western hotel verzorgt hij voor ruim honderd 
aanwezigen een zeer boeiende clubavond over 
de videoscheidsrechter, de VAR. Makkelie gebruikt 
daarbij actuele beelden en headsetcommunicatie. 
Hij licht ook situaties toe van het WK2018 in Rusland, 
waar Danny als VAR actief was. Een geweldige 
avond, en één van de absolute hoogtepunten van ons 
verenigingsjaar!

Sportweekend Ameland: een sfeervol jubileum
Het Sportweekend Ameland wordt voor de twintigste keer gehouden en om die reden 
vertrekken de veertig deelnemers eenmalig al op donderdagavond. Het wordt van 11 
tot en met 14 januari een zeer sfeervol weekeinde. Uiteraard wordt er volop getraind, 
is er een fietstocht en kunnen de liefhebbers zich uitleven op de mountainbike. De 
zeskamp zorgt voor de nodige hilariteit, net als een hilarische pubquiz door Henk de 
Haan. Bas Nijhuis is te gast en zorgt voor een vermakelijk verhaal, terwijl Harry de Lange 
(en partner) voor een interessante workshop over communicatie en persoonlijke groei 
zorgen. Henk Steenhuis krijgt als dank voor 20 jaar Sportweekend Ameland een fotoboek 
en een nieuwe zwembroek, die op zondagochtend bij de nieuwjaarsduik meteen 
gebruikt wordt. 

Danny Makkelie 
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Flinke bijdrage aan Scheidsrechterscongres in Assen
De zaterdag na ons technisch weekeinde is er alweer een belangrijk evenement voor 
onze vereniging. Vanuit COVS Nederland wordt het Noordelijk scheidsrechterscongres 
georganiseerd. Onze vereniging levert op verschillende manieren een stevige bijdrage. 
Zo participeert bestuurslid Marco Oosting in de organisatiecommissie, net als de 
ook-leden Johan Suurd (namens COVS 
Nederland), Jasper Ottens (namens het 
opgeheven COVS Centraal Drenthe dat 
het congres mede financiert) en Dirk 
Koning. Op de dag zelf fungeert Jacques 
d’Ancona als spreekstalmeester, vertelt 
Jesse Rozendal over fluiten in de top van het 
amateurvoetbal en verzorgt Marc van der 
Haak een workshop over videofeedback. 
Ruim driehonderd scheidsrechters uit het 
noorden zijn bij een geslaagd congres 
aanwezig. Ze zien dat Ab Jagersma van 
HZO Drenthe de eerste ‘Gouden Fluit’ krijgt 
uitgereikt. Ook onze leden Henk Pastoor en 
Henk Krans waren hiervoor genomineerd. 
De KNVB participeert in de organisatie en die 
samenwerking verloopt uitstekend.

Samenwerking KNVB wordt aangehaald
De samenwerking met de KNVB wordt in 2018 aangehaald. Zo treft een 
bestuursdelegatie al in januari opleidingscoördinator Werner ter Avest. Er worden ideeën 
uitgewisseld, maar we tonen ons op punten ook kritisch. We spreken af nauwer te gaan 
samenwerken op het gebied van het opleiden en begeleiden van scheidsrechters. Dit 
krijgt in 2019 een vervolg, onder andere met een opleiding tot verenigingsscheidsrechter 
in Groningen.  

Deelnemers genieten volop 
van het 20e Sportweekend 
Ameland.

Tal van leden leveren een bijdrage 
aan het congres, zoals Jesse Rozendal 
(links) en dagvoorzitter Jacques 
d’Ancona (op de rug rechts).
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Voetbalverenigingen weten ons te vinden
Het onderlinge contact met de voetbalverenigingen uit ons werkgebied is goed te 
noemen. Tal van verenigingen weten ons te vinden voor raad en daad. Zo adviseren we 
over de organisatie van verenigingsscheidsrechters, bieden we spelregelactiviteiten 
en zijn meerdere verenigingsscheidsrechters aanwezig bij de clubavond met Danny 
Makkelie. Het aantal bij ons als donateur aangesloten voetbalverenigingen daalt door 
fusies met 2. Op 31 december 2018 zijn 101 voetbalverenigingen donateur. 

De fair play prijs voor de sportiefste vereniging in het seizoen 2017-2018 reiken we niet 
uit. Het systeem waarmee een klassement wordt opgemaakt roept teveel vragen op. 
We besluiten dit nader uit te werken, zodat we in 2019 weer een fair play prijs kunnen 
uitreiken.  

Zaalvoetbalteam: 5e en een gezellig weekeinde
Op dezelfde dag als het scheidsrechterscongres in Assen, zaterdag 20 januari, wordt aan 
de andere kant van Nederland het Nederlands Kampioenschap zaalvoetbal  voor COVS-
teams gehouden. In Terneuzen zit het ons team in de poule op beslissende momenten 
niet mee. Er wordt 
gewonnen van Boxmeer 
(3-1), maar verloren van 
Tilburg (1-2) en Venlo (1-3). 
Dat blijken ook de latere 
finalisten. Venlo wint en 
volgt ons op als kampioen. 
Ons team eindigt als vijfde, 
omdat we de strafschoppen 
beter nemen dan Drachten. 
Naast de vijfde plek levert 
het ons team een zeer 
gezellig weekeinde op, 
omdat ze al de dag van te 
voren richting het zuiden 
zijn afgereisd. Ter voorbereiding  speelt REF United in Groningen nog tegen  Exstudiantes 
6 (op 8 januari, winst na strafschoppen) en Loppersum (18 januari, 5-3 verlies). Het NK 
veld laten we aan ons voorbij gaan, omdat daar niet langer 11x11 wordt gespeeld. 

Elke dinsdag en donderdag prima trainingen
Uiteraard wordt er in 2018 volop getraind. Elke dinsdag en donderdag kunnen de leden 
op het goede kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn terecht. Hulde aan de trainers 
die er elke keer weer staan! In totaal kan er 79 keer worden getraind. Twee trainingen 
worden in verband het winterweer geschrapt. Bert Kamstra verzorgt 37 trainingen, 

Alle deelnemers aan het NK zaal bijeen.
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Henk Steenhuis staat 36 keer voor de groep. Ook Freek Vandeursen (driemaal), Thom 
Winkel (tweemaal) en Samn Dröge (éénmaal) geven training. De trainingen worden 
helaas fors minder bezocht dan in 2016 en 2017, toen de gemiddelde trainingsdeelname 
juist explosief groeide. De gemiddelde deelname op dinsdag daalt van ruim 15 naar 
12. Op donderdag komen gemiddeld 17 leden trainen, tegenover 19.5 in 2017. Ook de 
zomertrainingen laten een daling zien: van ruim 19 in 2017 naar ruim 16 in 2018.

Sportmasseur en fysio-in-opleiding Patricia van Vilsteren is wekelijks aanwezig en 
beschikbaar voor gratis behandeling. Er wordt volop gebruik van gemaakt. Na de zomer 
is Patricia op de dinsdag in plaats van de donderdag aanwezig. 

Lief-en-leed-pot combineert slotavond met pubquiz
Donderdag 24 mei genieten trainingsgroep en 
andere leden van een bourgondisch buffet bij 
het sportcafé op de Zernikecampus. De veertig 
aanwezigen bij deze traditionele afsluiting 
vanuit de lief-en-leed-pot doen ook meteen 
mee aan de finaleronde van de pubquiz. Het 
zogenoemde bierteam (bestaande uit Wouter 
Wiersma, Paul Lips en Meine Groefsema) wint 
en mag enkele mooie sportboeken onderling 
verdelen. De maandelijkse pubquizen worden 
verzorgd door Carim Mesbah en Bart Pleiter, 
die voor leuke, leerzame en soms hilarische 
avonden zorgen. 

Kledingpakket kleurt trainingsveld groen
Het eigen kledingpakket is ook in 2018 voor slechts honderd euro te bestellen door alle 
leden. Diverse (nieuwe) leden doen dat, waardoor het trainingsveld regelmatig groen 
kleurt. Een mooi gezicht. En een prima faciliteit, die mede mogelijk wordt gemaakt door 
Hotel Ameland, John Schokker makelaardij, Dak Montage Noord en Sporthuis Winsum. 
De commerciële commissie zorgt voor een aantal mooie sponsorbedragen voor het 
jubileum van Sportweekend Ameland. Wel loopt het aantal reguliere adverteerders van 
De Aftrap wat terug. De 50 euroclub telt op 31 december 2018 zeventien leden, gelijk aan 
een jaar eerder.  

Gezellige jubileumborrel
In een informele sfeer vieren we onze 85e verjaardag op 8 maart met taart en hapjes na 
de reguliere training. Ruim veertig leden zijn aanwezig en worden door voorzitter Robert 
van Dorst van harte gefeliciteerd. ‘We zijn 85 jaar jong,’ zo stelt hij.  

Het winnende team, v.l.n.r. 
Wouter Wiersma, Meine 
Groefsema en Paul Lips
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Seniorensoos blijft bij de tijd
Bij een vereniging met een mooie historie van 85 jaar past een heuse seniorensoos. De 
informele club van wat oudere leden en oud-leden komt sinds de jubileumreünie van 
2008 elke tweede maandag van de maand bijeen. Daarmee bestaat de seniorensoos 
in 2018 precies tien jaar. En dat vieren ze op bescheiden wijze. De maandelijkse 
bijeenkomsten staan bol van de anekdotes, plagerijtjes en gezonde discussies over het 
hedendaagse voetbal. Bovenmeester Bé Bultena doet na elke bijeenkomst op geheel 
eigen wijze verslag. Op 14 mei sluiten de heren af met een lunchbuffet in Hotel Aduard.  
Garbrand Nienhuis en Jan Niko de Boer trekken ook in 2018 de kar van de soos.

GRC een blijvend thuis
Het clubhuis van GRC Groningen voelt ook in 2018 echt als ‘thuis’.  We kunnen er onze 
activiteiten houden, en de samenwerking is prima. Jannes Mulder zorgt opnieuw voor 
een sluitend barrooster voor de donderdag. Hij draait zelf ook menig bardienst, net als 
onder andere Robert van Dorst, Marc van der Haak, Evert IJspeert, Sam Dröge, Thom 
Winkel, Marco Oosting, Martin Schipper en anderen. Dank daarvoor! 

Topsportzorgcentrum nieuwe entree sportpark
In 2018 krijgt het sportpark een ander uiterlijk door de opening van het 
topsportzorgcentrum van FC Groningen op de oude parkeerplaats. Een opvallend, fraai 
en multifunctioneel gebouw, bovendien in onze huiskleur (…). We zijn aanwezig bij de 
opening.  De parkeerplaats worden andere ingericht en er wordt voor overdag betaald 
parkeren ingevoerd. De slagbomen blijken even wennen voor veel bezoekers. 

De samenwerking met de andere gebruikers op het sportpark is uitstekend. Een aantal 
malen ontmoeten bestuurders elkaar. Op het 
sportpark zijn naast FC Groningen en GRC ook 
voetbalvereniging Groen Geel, een hockeyclub, 
wielervereniging, rugbyclub en een vereniging 
voor american football gevestigd. We spreken 
de gemeente aan op gevaarlijke situaties met 
overvliegende hockeyballen op ons trainingsveld. 
Een probleem dat al langer bestaat. 

Reanimatietraining: 8 nieuwe helden
8 deelnemers aan de reanimatietraining 
ontvangen op 12 februari het officiële NHS-
certificaat. Docent is opnieuw Wim Grimberg, 
die een praktijkgerichte training verzorgt. Een 
belangrijke en waardevolle activiteit!

De ‘nieuwe’ helden na de 
reanimatietraining, v.l.n.r. Jan Ensing, 
Freek Vandeursen, Robert van Dorst, 
Albert Pool, Renate Pool, Klaas Mulder, 
Tonnie Westerloo, Marc van der Haak en 
docent Wim Grimberg.
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Videofeedback gedoseerd ingezet
Leden kunnen in 2018 ook gebruik maken van het project videofeedback. Aan de 
hand van videobeelden van een eigen wedstrijd kun je veel te weten komen over hoe 
je overkomt op en communiceert met spelers, hoe je het spel volgt et cetera. Diverse 
leden maken er gebruik van, maar de nieuwigheid is er kennelijk van af, want het wordt 
gedoseerd ingezet. 

Goed contact Noordelijke scheidsrechtersverenigingen
De zes Noordelijke scheidsrechtersverenigingen onderhouden in 2018 een goed 
onderling contact. Tijdens een overleg worden ervaringen uitgewisseld en we informeren 
we elkaar over diverse zaken. Leden zijn over en weer ook welkom bij elkaars activiteiten. 
Zo bezoekt een flinke groep leden van COVS Noord-West Friesland onze clubavond met 
Danny Makkelie op 29 oktober. Fusies zijn echter niet aan de orde.

Het overkoepelende COVS Nederland ziet het liefst dat de verenigingen nauwer en 
minder vrijblijvend samenwerken, dan wel fuseren. We snappen de overwegingen, maar 
kiezen hierbij onze eigen positie. Gelet op de grootte van ons werkgebied en het aantal 
leden zijn fusies voor onze vereniging ook niet gewenst. 

De Aftrap naar driemaal
In 2018 verschijnt ons cluborgaan De Aftrap voor het eerst driemaal. Het blad blijft in een 
behoefte voorzien. Marcel Bellinga fungeert in 2018 opnieuw als redacteur, terwijl Bert 
Kamstra de verzending organiseert. Vaste medewerkers zijn Klaas Smith, Paul Lips en 
Theo Kok. Henry van Haan drukkerij in Bedum is verantwoordelijk voor vormgeving en 
drukwerk. 

Website blijft druk bezocht
Hoewel de plannen om de website te vernieuwen in 2018 opnieuw geen gestalte krijgen, 
blijft www.covsgroningen.nl een drukbezochte site. Ongeveer 
13.000 unieke bezoekers worden geregistreerd, meer dan 
het jaar ervoor. De sociale media blijven steeds belangrijker 
worden in de communicatie naar én met leden. 319 mensen 
volgen ons op facebook, terwijl we op twitter 695 volgers 
tellen. Vergelijkbare aantallen met het jaar ervoor. 

Thom Winkel sporttalent van het jaar in Noord Groningen
Voor Thom Winkel is 9 februari een mooie dag. Tijdens 
het sportgala van Eemsmond Sport wordt hij gekozen tot 
sporttalent van het jaar in Noord Groningen. Via onze site 
en sociale media roepen we iedereen op om op hem te 
stemmen. Thom Winkel 
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Garbrand Nienhuis lid van verdienste KNVB
Verschillende leden worden in 2018 door de 
KNVB onderscheiden met de zilveren of gouden 
scheidsrechter. Een terechte eer voor jarenlange 
inzet op en rond de velden. Op 20 januari wordt 
tijdens het Noordelijk scheidsrechterscongres in 
Assen ons erelid Garbrand Nienhuis verrast door 
de KNVB. Hij wordt benoemd tot lid van verdienste 
van de voetbalbond. Zeer terecht! 

Ruim dertig leden maken promotie 
Ruim dertig leden maken promotie na het seizoen 2017-2018. Wouter Wiersma en Victor 
Ris maken de stap naar het talententraject betaald voetbal. Jan-Willem Bouw promoveert 
naar groep C. Mooie stappen!

Helaas moeten enkele leden ook een stapje terugdoen. De wat kille en zakelijke manier 
van communiceren door de KNVB is hierbij een doorn in het oog. We kaarten dit aan bij 
COVS Nederland en bieden betrokken leden een luisterend oor.  

Afscheid van Geert, Jelle en Eddy 
We moeten in 2018 afscheid nemen van sportvrienden Geert Ellens, Jelle Helmsma en 
Eddy Kamphuis. Geert komt op 14 juli te overlijden en is dan bijna 42 jaar lid. Jelle, lid van 
verdienste sinds 1995, sterft op 2 augustus. Hij is dan 88 jaar oud, en ruim 38 jaar lid. Op 
26 juli verliest Jochem zijn vader en ons 50 euroclub-lid Eddy Kamphuis. We zullen ons 
hen blijven herinneren.

Forse daling aantal leden
Na een forse toename van het aantal leden in 2016 en 2017, krijgen we in 2018 te 
maken met een forse daling. Slechts tien nieuwe leden kunnen we begroeten, terwijl om 
uiteenlopende redenen maar liefst 23 leden bedanken voor het lidmaatschap. We tellen 
daardoor op 31 december 2018 nog 223 leden. 

Het aantal individuele donateurs stijgt met twee (drie nieuwe donateurs en één 
opzegging). Eind 2018 tellen we 44 donateurs.  

Nieuwe wet dwingt tot herzien privacybeleid
In het voorjaar gaat de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in. Deze 
nieuwe wet dwingt verenigingen en dus ook ons om de manier we omgaan met 
persoonsgegevens en privacy kritisch tegen het licht te houden. Dat is een goede zaak, 
hoewel de AVG wat rigide overkomt en veel extra werk betekent. We formuleren ons 
beleid ten aanzien van privacy en persoonsgegevens, vragen nieuwe leden expliciet om 
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toestemming tot het verwerken van die gegevens én vragen ook al bestaande leden om 
de vereniging actief toestemming te geven. Aan die oproep geven veel leden gehoor, 
maar helaas lang niet alle. Daar blijven we dan ook aan werken. Het nieuwe beleid is te 
vinden op www.covsgroningen.nl. 

Tot slot: een nieuw begin
Zoals in de inleiding van dit algemeen jaarverslag geschreven gaat 2018 niet als 
het meest succesvolle verenigingsjaar de boeken in. En dat terwijl er veel goede 
dingen gebeuren, zoals de trainingen, de grote clubavond, het technisch weekeinde, 
de sportmedische faciliteiten, het project videofeedback, het kledingpakket, de 
reanimatietraining en de individuele belangenbehartiging. Het lijkt soms wel of dat al als 
vanzelfsprekend en gewoon wordt beschouwd. De bestuurlijke perikelen rondom het 
penningmeesterschap zorgen voor een negatief gevoel bij 2018. Daarnaast maken we 
ons als bestuur wat zorgen over de beleving bij de leden. De terugloop in het ledental, de 
dalende deelname aan de trainingen en de geringe respons op verschillende verzoeken 
versterken daarbij het gevoel. Na de pas op de plaats die in 2018 kennelijk nodig was, is 
het tijd voor een frisse doorstart. Daarbij hebben we iedereen nodig. Dus laat het bestuur 
weten wat je van bepaalde zaken vindt, kom met ideeën voor activiteiten en faciliteiten. 
Samen zorgen voor een nieuw begin!

Marcel Bellinga, secretaris


