
Een veilig thuis 
 
Algemeen jaarverslag 2017 - Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 
 
Ook het verenigingsjaar 2017 kunnen we zonder voorbehoud succesvol noemen. Bestaande 
faciliteiten worden gecontinueerd en dragen bij aan de individuele ontwikkeling van scheidsrechters én 
de onderlinge verbondenheid van leden. De vereniging is een plek waar leden zich veilig en thuis 
voelen. Dat blijkt ook uit het ledenonderzoek dat via het amateurconvenant van FC Groningen wordt 
uitgevoerd. Bijzonder is het veroveren van de Nederlandse titel zaalvoetbal voor COVS-teams in 
Emmeloord. Individueel is er ook veel succes, tal van leden weten te promoveren. Dat de vereniging 
leeft, blijkt ook uit een stevige ledengroei, naar 236 leden op 31 december. 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur blijft ongewijzigd in 2017. Marco Oosting wordt officieel benoemd, nadat hij al ruim een 
half jaar als kandidaat-lid heeft meegedraaid. Na de jaarvergadering van 20 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, 2

e
 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). 
 
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 en 

Marcel Boekholt (beiden 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: Wouter Horst, Max Haanstra en Paul Lips. Reserves Sijbren Wijnja en Rik 

Berends. Bert Volders en Marco Oosting (in verband met benoeming in bestuur) treden af. 
 
Ledenonderzoek: een veilig thuis 
In het voorjaar kunnen leden meedoen aan een online ledenonderzoek, mogelijk gemaakt door het 
amateurconvenant van FC Groningen. Hoewel een deel van de vragen meer gericht is op een 
voetbalvereniging, kunnen we als vereniging wel degelijk ons voordeel met de uitkomsten van het 
onderzoek doen. 47 leden vullen het onderzoek volledig in en daarmee scoort het onderzoek een 
betrouwbaarheid van 95%. Algemeen beeld: leden zijn (zeer) tevreden over beleid, communicatie en 
faciliteiten van de vereniging. Zo scoren de (kwaliteit van de) trainingen een mooie 7,9, noemt 72% de 
hoogte van de contributie prima, wordt het trainingsveld met een 8,3 beoordeeld en clubblad Aftrap 
zelfs met een 8,9. Op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt bij de vereniging, zegt 100% 
NOOIT. En de sfeer binnen de vereniging scoort een prima 8,0. Het volledige rapport wordt op 
www.covsgroningen.nl gepubliceerd en het bestuur neemt de uitkomsten mee bij het uitwerken van de 
beleidsvoorstellen voor komende jaren. De uitkomsten vormen een mooie basis is om op verder te 
bouwen. 
 
Instructieavonden The Knickerbockers leiden tot enthousiasme 
Eind september verzorgt onze vereniging in samenwerking met studenten-voetbalvereniging The 
Knickerbockers (TKB) twee instructie-avonden voor nieuwe leden van TKB. Als je voetbalt bij TKB 
moet je in de loop van een seizoen allemaal een keer een wedstrijd fluiten. Reden om tijdens de 
instructie-avond in vogelvlucht stil te staan bij wat er in een wedstrijd van een scheidsrechter wordt 
verwacht. Docent Henk Steenhuis behandelt met de aanwezigen vooral regel 5, regel 11 en regel 12. 
Hij maakt daarbij veel gebruik van beelden en zoekt de interactie met de deelnemers. Aan het einde 
van de avond wordt ook een praktische spelregeltoets (met beeldfragmenten) afgenomen. In totaal 
volgen ruim zestig TKB-leden één van beide instructie-avonden. Charles de Preter namens The 
Knickerbockers: ‘Deelnemers waren erg enthousiast, van te voren hadden ze een wat saaie avond 
verwacht, maar door de interactie en het enthousiasme van de docent werd het een leerzame avond. 

http://www.covsgroningen.nl/


Men had niet verwacht dat er zoveel regels bij het voetbal zouden komen kijken en dat de 
scheidsrechter soms heel snel hele moeilijke beslissingen moet nemen.’ 
 
Goed contact met  voetbalverenigingen 
Het contact met de diverse voetbalverenigingen is goed te noemen. Regelmatig vragen verenigingen 
mee te denken over arbitragezaken. Jannes Mulder stelt diverse scheidsrechters aan voor oefenduels, 
en onder andere Klaas Smith en Marc van der Haak verzorgen spelregelactiviteiten bij 
donateurverenigingen. Op initiatief van de KNVB worden enkele bijeenkomsten met clubs 
georganiseerd rondom de verenigingsarbitrage, onder andere in Bedum en bij Leo Loon. We zijn 
aanwezig en denken en discussiëren mee. We zijn verder als partner van het amateurconvenant van 
FC Groningen bij enkele kennis- en netwerkbijeenkomsten aanwezig. 
 
Zorgen over positie vrijwilliger binnen de KNVB 
De relatie met de KNVB is er in 2017 één van vallen en opstaan. Op uitvoerend niveau is het contact 
goed, maar beleidsmatig zijn er discussies. Zo geeft voorzitter Robert aan Dorst aan dat het bestuur 
zich zorgen maakt over de positie van de vrijwilliger binnen de KNVB: ‘er wordt steeds meer verwacht 
van de scheidsrechter, ze moeten altijd klaar staan. Maar er wordt wel eens vergeten dat we te maken 
hebben met vrijwilligers die met een hobby bezig zijn’. We maken het onderwerp bespreekbaar. 
Daarnaast kaarten we ook de kwaliteit van de opleidingen en de overvolle voetbalkalender aan.  
 
NK zaal: er gaat niets boven Groningen! 
Onze voetballende leden veroveren op 21 januari in Emmeloord het Nederlands Kampioenschap 
zaalvoetbal voor COVS-teams. Onder leiding van Marije Deuring en Harold Basstra wordt er 
gewonnen van HZO Drenthe (7-0), Nijverdal (3-0), Boxmeer-Cuijk (1-0) en Oss-Uden (1-0). In de 
finale zijn de mannen opnieuw te sterk voor Nijverdal, met 6-2. Een trotse aanvoerder Sander Eisinga 
mag daarna de kampioensbeker in ontvangst nemen. Aan het NK gaat een aantal oefenduels vooraf. 
De namen van onze kampioenen zijn: Derk Hofman, Jurjen Kaper, Tiemen Dijk, Sander Eisinga, Koen 
van der Laan, Dogan Karacaoglan, Adem Secer, Bart Pleiter en Mauricio Plat. Als begeleiders zijn 
Marije Deuring, Sam Dröge, Harold Basstra, Alex Traa (lijnrechter) en Marc van der Haak mee.  
 
Corpus Cup leuk nieuw initiatief 
De voorbereiding op deelname aan het NK veldvoetbal wordt onder andere ingevuld met een heus 
minitoernooi om de Corpus Cup, met deelname van de sportpark-buren GRC, Groen Geel en onze 
vereniging. Op dinsdag 13 juni wordt dit toernooi, met zeventallen, gespeeld. Een prima initiatief van 
Marije Deuring. Onder leiding van de scheidsrechters Henk Steenhuis, Henk Krans en Bert Kamstra 
wint COVS 1, GRC wordt 2

e
, Groen Geel 3

e
 en COVS 2 4

e
.  

 
NK veld: 7x7 geen onverdeeld succes 
Het Nederlands Kampioenschap veldvoetbal voor COVS-teams wordt op 17 juni voor het eerst in de 
vorm van 7x7 afgewerkt. Hoewel de meerderheid binnen de COVS voorstander is, vinden wij het geen 
onverdeeld succes. Met frisse tegenzin doen wel twee teams vanuit Groningen mee. Ze beleven een 
gezellige dag zonder sportief succes. Team 1 wordt in de kwartfinale door Nijmegen uitgeschakeld, 
terwijl team 2 na 1 zege en 3 nederlagen na de poulefase klaar is. Boxmeer-Cuijk verovert de titel. 
 
COVS Nederland 
De organisatiestructuur van COVS Nederland wijzigt op 1 januari. In plaats van districten wordt er nu 
gewerkt met een aantal meer inhoudelijk actieve commissies. Een goede ontwikkeling. Het landelijk 
bestuur pakt zaken voortvarend op. We zijn het niet altijd eens, maar werken wel samen aan waar het 
om gaat: de behartiging van de belangen van alle scheidsrechters. Helaas treedt de Noordelijke 
vertegenwoordiger in het landelijk bestuur al snel af, waardoor een hiaat ontstaat. Het VCN (bestuur 
COVS Nederland) pakt het goed op en ‘onze’ Johan Suurd pakt de handschoen op, hoewel hij formeel 
namens één van de Zuidelijke districten in het bestuur zitting heeft.  
 
COVS-verenigingen zoeken verbinding 
De zeven Noordelijke COVS-verenigingen roepen na het wegvallen van het district een gezamenlijk 
overleg in het leven. Op ons initiatief komen bestuursdelegaties op 6 apil voor het eerst in de nieuwe 
vorm bijeen, in Groningen. In november volgt een tweede overleg in Joure. Tijdens het overleg praten 
de verenigingsbestuurders elkaar bij, kijken waar we samen kunnen optrekken en bespreken we 
actuele ontwikkelingen. Alle groepen spreken uit de verbinding met elkaar belangrijk te vinden. 
 



Grote rol bij organisatie Noordelijk arbitragecongres 
Op initiatief van COVS Nederland wordt in 2017 het Noordelijk arbitragecongres voorbereid. Het 
congres heeft plaats op 20 januari 2018 in Assen. Tijdens de voorbereiding zijn Marco Oosting, Marcel 
Bellinga (tijdelijk) en Jasper Ottens (namens oude bestuur COVS Centraal Drenthe) betrokken als lid 
van de organisatiecommissie. Daarin hebben ook Dirk Koning en Johan Suurd zitting. Zij zijn lid van 
zowel onze vereniging, als van een andere COVS-groep. Vanuit het voormalige Centraal Drenthe 
worden financiële middelen beschikbaar gesteld. 
 
Fair play prijs naar Godlinze 
De jaarlijkse fair play prijs gaat naar voetbalvereniging Godlinze. Zij blijken over het seizoen 2016-
2017 het sportiefst van al onze bijna honderd donateur-voetbalverenigingen. OZW eindigt op plek 2, 
terwijl het grote LEO Loon de 3e positie inneemt. In het klassement over het gehele district Noord 
bezetten ze de 1e, 2e en 4e positie. Daarmee is Godlinze dus ook het sportiefst in heel Noord-
Nederland, terwijl LEO Loon zich de sportiefste vereniging van de provincie Drenthe mag noemen. Dit 
maken we bekend tijdens de Week van de Scheidsrechter. De prijs wordt uitgereikt tijdens de 
clubavond met Pol van Boekel, op 6 november. Godlinze-voorzitter Bastiaan Krajenbrink geeft daarbij 
aan trots te zijn op de prijs: ‘wij hechten veel waarde aan sportief gedrag en het is mooi dat dit dan 
met deze prijs ook de waardering krijgt.’ 
 
Pol van Boekel: ‘vergeet niet te genieten!’ 
De clubavond op 6 november met internationaal voetbalscheidsrechter Pol van Boekel kan als zeer 
geslaagd worden beschouwd. Bijna zestig aanwezigen krijgen van Pol een mooi inkijkje in zijn 
persoonlijke loopbaan, het reilen en zeilen van de videoreferee en het werken als vijfde/zesde official 
in Team Kuipers. Ook de headsetcommunicatie passeert de revue. Bovendien heeft Pol veel actueel 
beeldmateriaal meegenomen en durft hij zich kwetsbaar op te stellen. Als laatste tip geeft Pol het 
volgende mee: ‘vergeet niet te genieten!’ 
 
Sportweekend Ameland zeer ongedwongen  
Van 13-15 januari wordt het 19

e
 Sportweekend Ameland gehouden. Het weekeinde telt 32 deelnemers 

en dat is het laagste aantal sinds jaren. De overvolle kalender met bijvoorbeeld allerlei landelijke 
KNVB-bijeenkomsten maakt het voor de jeugd vooral erg lastig mee te gaan. Desondanks is het 
weekeinde een succes, want in grote harmonie beleven de deelnemers drie mooie dagen met trainen, 
wandelen, fietsen, spelregels en meer. Sportbestuurder Martin Broekmans vertelt over ‘de 
bestuurskamer’ en de nieuwe zeskamp blijkt een hilarisch succes. De groep verblijft opnieuw in het 
knusse Hotel Ameland.  
 
Week van de Scheidsrechter: clinic Siemen Mulder 
Tijdens de Week van de Scheidsrechter bieden we de verenigingscheidsrechters in Assen en 
omgeving een clinic met Siemen Mulder aan. Deze clinic wordt mogelijk gemaakt door COVS 
Nederland, die ervoor zorgt dat in het hele land scheidsrechters uit het betaalde voetbal op pad zijn. 
Een prima initiatief! Om de band met de voetbalverenigingen in ons nieuwe werkgebied (de kop van 
Drenthe) de versterken, kiezen we ervoor de clinic in Assen te houden en ons te richten op de clubs 
(en hun scheidsrechters) van het Asser convenant. Zo’n dertig verenigingsscheidsrechters, onder wie 
een aantal hele jeugdige, luisteren vol aandacht naar Siemen, die zelf veelvuldig de interactie zoekt. 
Een geslaagde avond in het clubhuis van Achilles 1894!  
 
Videofeedback blijvende faciliteit 
Nadat in 2016 het project videofeedback de pilotfase al ontsteeg en we een eigen camera 
aanschaften, bevestigt het project in 2017 opnieuw haar waarde als extra faciliteit voor onze leden. De 
camera wordt veelvuldig gebruikt. Marc van der Haak is ook in 2017 de drijvende kracht achter het 
project, maar steeds vaker ook regelen de leden onderling de inzet en het gebruik van de camera. 
Prima natuurlijk, want daardoor worden de taken verdeeld en kunnen meer leden profiteren van de 
videofeedback. 
 
Kledingpakket blijft in trek 
In samenwerking met Sporthuis Winsum en dankzij Hotel Ameland, John Schokker makelaardij en 
Dak Montage Noord kunnen we ook in 2017 het eigen kledingpakket van Hummel (trainingspak, shirt, 
polo, sweater, jas en tas) aanbieden. Enkele tientallen leden maken er gebruik van. 
 



Henk Steenhuis zorgt als commerciële commissie voor de extra inkomsten voor onze vereniging, 
vooral via advertenties in cluborgaan De Aftrap. De 50 euroclub begroet één nieuw lid en telt 31 
december 2017 daardoor achttien sympathisanten. 
 
Patricia van Vilsteren nieuwe masseur 
Naast de videofeedback en een eigen kledinglijn is ook de beschikbaarheid van een (gratis) 
sportmasseur een waardevolle faciliteit voor leden. Na ruim 3 jaar neemt Peter Sullman op 18 mei 
afscheid van de groep. Hij wordt opgevolgd door de 21-jarige Patricia van Vilsteren uit Gorredijk. Ze is 
tweedejaars studente fysiotherapie. Patricia weet snel haar weg te vinden en wordt gewaardeerd door 
vooral de trainende leden.  
  
Trainingen opnieuw beter bezocht  
De trainingen worden, na de flinke stijging in 2016, opnieuw beter bezocht. Vooral op dinsdag. In 2017 
komen op dinsdag gemiddeld ruim 15 leden trainen, terwijl dat in 2016 nog 13 waren en in 2015 
slechts 9. Op de donderdag een lichte stijging van 19 naar 19,5. De zomertrainingen worden 
gemiddeld ook door ruim 19 leden bezocht, tegen ruim 17 in 2016.   
 
In de zomermaanden wordt enkele maanden geoefend voor de FIFA-testen. 
 
In totaal worden in 2017 76 trainingen georganiseerd. Henk Steenhuis geeft 41 keer training, terwijl 
Bert Kamstra 31 keer de leiding heeft. Sam Dröge, Thom Winkel en Freek Vandeursen (2x) verzorgen 
de overige trainingen.  
 
De lief-en-leed-pot van de trainingsgroep wordt tot de zomer beheerd door Bert Kamstra, die het 
daarna overdraagt aan Roel Bellinga. Op 8 juni wordt met een uitgebreide BBQ op het 
universiteitscomplex het seizoen afgesloten. 
 
Sportpark in ontwikkeling 
Het sportpark Corpus den Hoorn, onze thuisbasis, blijft in 2017 in ontwikkeling. De bouw van het 
topsportzorgcentrum van FC Groningen is in volle gang. Het zorgt voor een herinrichting van het 
parkeerterrein, waar we op ‘onze avonden’ over het algemeen weinig last van hebben. De velden 
liggen er prima bij en bieden ons goede trainingsmogelijkheden. Wel zijn er lang problemen met de 
verlichting en blijft de schoonmaak van de kleedkamers een punt van aandacht. Met de andere 
verenigingen op het sportpark én met de gemeente Groningen is er goed contact en overleg.  
 
GRC biedt een prima thuis 
Het clubhuis van GRC Groningen voelt ook echt als onze thuisbasis. Het contact met ‘huisbaas’ GRC 
is prima en we hebben alle ruimte voor onze activiteiten. Op de donderdagen is de bardienst voor 
onze club. Na wat problemen om dat te bezetten zorgen eerst Marije Deuring en daarna Jannes 
Mulder voor nieuwe vrijwilligers en een sluitend barrooster. GRC gaat in 2017 op de gezonde toer en 
vernieuwt het assortiment en maakt kantine en omgeving rookvrij. Wat ons betreft een goede 
ontwikkeling. 
 
Pubquiz: Carim en Bart ‘heer en meester’ 
De pubquiz 2016-2017 wordt gewonnen door het duo ‘heer en meester’, bestaande uit Bart Pleiter en 
Carim Mesbah. Zij nemen na de zomer de rol van quizmaster over van Marco Oosting en Marcel 
Bellinga. Ze stappen af van de mobiele telefoon en laten deelnemers weer antwoorden met pen en 
papier. De maandelijkse pubquiz blijft een leuke activiteit, waar velen naar uitkijken. Rondewinnaars 
zijn Aron Tepper & Otmar Schoonderwoerd (in februari), Henk Steenhuis & Klaas Smith (maart), Klaas 
Mulder & Robert van Dorst (april), Sam Tyler & Thom Winkel (mei), Marco Oosting, Marcel Bellinga & 
Evert IJspeert (september), Ernst van der Hoek, Pascal Souhuwat & Meine Groefsema (oktober), 
Stefan Brondijk, Bert Volders & Khaled Mustafa (november) én Danny Kempinga, Sam Dröge, 
Mauricio Plat & Djurre Zijlstra (december).   
 
Reanimatietraining opnieuw nuttig en leerzaam 
De jaarlijkse reanimatietraining wordt door docent Wim Grimberg op 13 februari verzorgd. Twaalf 
deelnemers ontvangen na een praktijkgerichte en leerzame avond het officiële certificaat.  
 
Seniorensoos maandelijks bijeen 



Ook in 2017 komen elke tweede maandag van de maand tussen de 10-15 oudere leden bijeen onder 
de noemer van de seniorensoos. Er wordt bijgepraat, anekdotes uitgewisseld en soms een kaartje 
gelegd. In mei sluiten ze het seizoen af met een smakelijk buffet. Garbrand Nienhuis en Jan Niko de 
Boer coördineren de bijeenkomsten. 
 
Aftrap blijft gewaardeerd blad 
Uit het ledenonderzoek blijkt dat leden het clubblad De Aftrap nog steeds hoog waarderen. Leden 
geven het blad een 8,9. Het blad verschijnt viermaal onder redactie van Marcel Bellinga, en met 
medewerking van Paul Lips, Theo Kok, Klaas Smith en anderen. Wouter Horst levert tal van foto’s 
aan. Bert Kamstra zorgt voor de logistieke organisatie, terwijl de advertenties door Henk Steenhuis 
worden geregeld. Henry van Haan drukkerij uit Bedum is verantwoordelijk voor de prima opmaak en 
het drukwerk. In De Aftrap nog steeds ruimte voor actuele berichten, maar het accent verschuift meer 
naar terugblikken en opinie. Reden om te besluiten vanaf 2018 de frequentie naar drie nummers terug 
te brengen. 
 
Naast de vier reguliere nummers verschijnt in september een speciale, digitale Aftrap. In dit blad staan 
we stil bij degene die het langst lid is van onze vereniging, Jacques d’Ancona. Hij wordt deze maand 
80 jaar en ter ere van die verjaardag wordt er een heuse musical over hem opgevoerd. We zijn 
aanwezig bij de première. De extra Aftrap staat in woord en vooral beeld stil bij de verdiensten van 
Jacques voor onze vereniging. Het blad wordt digitaal verspreid en Jacques krijgt een gedrukt 
exemplaar. 
 
Website en social media steeds meer centrale communicatiemiddelen 
De rol van De Aftrap als centrale communicatiemiddel wordt steeds meer overgenomen door de 
website www.covsgroningen.nl en onze kanalen op twitter en facebook. De site telt circa 12.000 
unieke bezoekers. Via twitter ontstaan ook discussies en interactie met bijvoorbeeld clubs en KNVB. 
Een leuke ontwikkeling. Ruim 300 mensen vinden onze facebookpagina leuk en volgen zo het laatste 
nieuws. Op twitter hebben we zelfs bijna 700 volgers. Ter ondersteuning van clubblad, site en sociale 
media brengen we elk kwartaal nog een digitale nieuwsbrief uit. In het ledenonderzoek krijgt de 
website een 8,2, onze nieuwsbrieven een 7,7, de facebookpagina een 7,4 en twitter een 6,8. De 
vernieuwing van de website wordt opnieuw niet gerealiseerd, wel worden de nodige pagina’s anders 
ingedeeld en geactualiseerd. 
 
Bert Kamstra winnaar Johan Roeders spelregelkampioenschap 2016-2017 
Het Johan Roeders spelregelkampioenschap dat via Aftrap en site wordt gespeeld, wordt gewonnen 
door Bert Kamstra. In zes vragenrondes maakt hij slechts één foutje. Ook Auke van der Horn, Ger 
Rijskamp en Jacob Hettinga scoren uitstekend. Na een barrage tussen deze vier kenners gaat de 
winst naar Bert. Auke wordt 2e, Ger 3e en Jacob 4e. Achter dit viertal (met allen 290 punten) eindigen 
Bert Volders, Albert Oost en Henk Steenhuis met 280 punten. Vooral de jeugd laat het qua deelnemen 
afweten. In de categorie niet-leden blijft Auke Sikke Broersma uit Surhuisterveen foutloos (300 
punten). Hij wint dus, voor Colin Prooi uit Hellevoetsluis (280 punten) en Jan Pultrum (Oosterwolde, 
230 punten).  
 
Naast de Roederbokaal verzorgt Klaas Smith ook elke vrijdag een spelregelvraag van de week op de 
website, een druk bezochte pagina. 
 
Instuif: geen training door de sneeuw, wel stamppot 
Het jaar begint op 7 januari met een weeralarm op de dag van de nieuwjaarsinstuif. De training kan 
door het besneeuwde veld niet doorgaan, maar de instuif wel. Ongeveer 35 aanwezigen genieten van 
een uitgebreid stamppottenbuffet. Voorzitter Robert van Dorst eert de vrijwilligers van de club door ze 
te bedanken voor hun grote inzet. 
 
Jaarvergadering: gouden COVS-speld voor Jan Ensing 
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 20 maart wordt Jan Ensing onderscheiden met 
de gouden COVS-speld. Hij krijgt deze voor zijn jarenlange verdiensten voor achtereenvolgens COVS 
Centraal Drenthe en COVS district Noord. Jan Regtop ontvangt alsnog de versierselen die horen bij 
het erelidmaatschap, een onderscheiding die hem al in 2016 wordt toegekend. Toen was hij echter 
afwezig bij de jaarvergadering. Nanko Kuiper wordt gehuldigd voor 25 jaar trouw lidmaatschap. Marco 
Oosting wordt benoemd tot lid van het bestuur. De vergadering verloopt zeer vlot. 
 

http://www.covsgroningen.nl/


Forse stijging aantal leden  
Het aantal leden stijgt opnieuw fors. Op 31 december 2017 telt onze vereniging 236 leden, een groei 
van 14 ten opzichte van een jaar eerder. We begroeten maar liefst twintig nieuwe leden, terwijl er 
maar vijf opzeggingen zijn. Daarnaast komt één lid te overlijden.   
 
Het aantal individuele donateurs  daalt met drie. We tellen eind 2017 nog 42 donateurs. Het aantal 
donateurverenigingen groeit met één naar 103.   
 
Dolf, Ate en Pop komen te overlijden 
In 2017 moeten we van meerdere sportvrienden afscheid nemen. Ons lid Dolf Naber komt op 17 april 
te overlijden. Tot 2016 is hij voorzitter van COVS Centraal Drenthe en na de opheffing van die 
vereniging stapt hij over naar onze club en toont zich vanaf het begin betrokken bij het wel en wee. 
Een ander oud-lid van Centraal Drenthe, Pop Hummel, komt op 26 april te overlijden. Ook veel leden 
van onze vereniging kenden hem als trainer van de toenmalige trainingsgroep in Roden. Op 19 april 
sterft donateur én oud-lid Ate Nijdam. Hij is dan al enige tijd ziek. We blijven ons hen herinneren.   
 
Siemen Mulder maakt promotie 
Op verschillende niveaus beleven leden sportieve successen. Siemen Mulder promoveert binnen het 
betaalde voetbal tot senior-scheidsrechter. Siemen reageert op KNVB.nl als volgt: ‘Ik ben al dertien 
jaar scheidsrechter, fluiten is mijn grote passie. Ik ben ontzettend blij en trots dat ik deze stap nu kan 
maken. Het betekent dat er nieuwe kansen aankomen en die wil ik met beide handen grijpen.’ 
 
Jesse Rozendal en assistent-scheidsrechter Danny Kempinga promoveren naar de talentenlijst voor 
het betaalde voetbal. Binnen het amateurvoetbal maken daarnaast nog eens 29 leden promotie. 
Michael Dijk promoveert als assistent naar groep A. Bij de scheidsrechters maken Carim Mesbah en 
Marco Oosting de stap naar de landelijke groep C. Bijzonder is ook de prestatie van Ernst van der 
Hoek, die zowel op het veld als in de zaal weet te promoveren.  
 
Secretariaat: bijna alles per e-mail 
Het secretariaat verwerkt zo’n 230 ingekomen brieven en mails en verstuurt zelf 200 stukken. Het 
merendeel van de correspondentie verloopt via mail.  
 
Tot slot:  
2017 is een bijzonder en veelzijdig verenigingsjaar te noemen. De mooie uitkomsten van het 
ledenonderzoek, de stevige groei van het aantal (jonge!) leden en het uitgebreide pakket aan 
activiteiten en faciliteiten bieden perspectief voor de toekomst. Een toekomst die we als leden met 
elkaar, jong en oud, moeten vormgeven. Te beginnen met ons lustrumjaar 2018! 
 
Marcel Bellinga, secretaris 
 


