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Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 20 maart 2017 (clubhuis GRC)  
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 
 
Aanwezig: 56 leden en 6 genodigden 
Afwezig met kennisgeving: Roel Visscher, Garbrand Nienhuis, Jan Kemkers, Ernst van der Hoek, Dogan 
Karacaoglan, Henk Steenhuis, Marije Deuring, Gerard Helsma, Carim Mesbah, Dolf Naber, Simon Hoekstra, Appie 
Zwerver, Mebius Minnema, Alex Traa, Victor Ris, Sijbren Wijnja, Joop Schokker, Geert Ellens, Freek Vandeursen 
en Sam Dröge. 
 
1. Opening 
Kort na 20.00 uur opent voorzitter Robert van Dorst de vergadering: ‘Namens het bestuur van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken heet ik u van harte welkom op deze 84e jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering van onze vereniging. Een bijzonder woord van welkom aan de heren Draadjer en Pruisman van 
onze zustervereniging COVS Oldambt en Veenkoloniën, Dirk Koning namens de KNVB, onze ereleden Jan Niko 
de Boer en Jan Regtop én aan al onze leden van verdienste. 

 
Ik wil de vergadering vragen te beginnen met een moment van stilte voor hen waarvan wij helaas het afgelopen 
jaar afscheid hebben moeten nemen. Onze gedachten gaan hierbij uit naar Bouwe Elzinga, die 19 jaar lid was van 
onze vereniging. Hij was ook enkele jaren actief als barmedewerker. Verder namen we in 2016 afscheid van Nats 
Braam, die vooral als verenigingsscheidsrechter actief was voor De Heracliden, en 11 jaar trouw lid was.   Dank u 
wel. 
 
Het afgelopen jaar heeft onze vereniging het Nederlands Kampioen veldvoetbal op een prima wijze georganiseerd. 
Naar aanleiding van dit kampioenschap hebben wij ook een actie op touw gezet om iets voor onze gehandicapte 
medesporter te doen, de actie “niemand Buitenspel”. Verspreid over het jaar hebben verschillende acties ruim 3000 
euro opgeleverd. Een mooi resultaat. Dank voor ieders bijdrage daaraan!   
 
Als voorzitter maak ik mij zorgen over het dalende aantal deelnemers aan Sportweekend Ameland. Dat komt 
denken wij mede door de overvolle voetbalkalender en de vele KNVB-bijeenkomsten in die periode. Gelukkig heeft 
de KNVB besloten een langere winterstop te houden en ik hoop dat dit een positieve werking heeft op het aantal 
deelnemers. We willen de KNVB vragen iets meer rekening te houden met het organiseren van diverse 
bijeenkomsten voor de scheidsrechters in deze weken van de winterstop. Gun niet alleen clubs, maar ook 
scheidsrechters een echte winterstop en plan niet alles vol. Zoals eerder aangekondigd, gaan we het technisch 
weekeinde evalueren. Daarover snel meer. Vooralsnog vinden wij als bestuur het technisch weekeinde nog steeds 
een waardevolle faciliteit en we gaan in januari 2018 graag voor de 20

e
 keer op pad.  

 
Ook het afgelopen jaar hebben wij ons als belangenbehartiger voor u ingezet. Zo hebben wij ons op scherpe, maar 
ook positief-kritische wijze uitgesproken over de manier waarop de KNVB met zijn vrijwilligers om gaat. Er wordt 
erg veel van de vrijwilliger gevraagd, terwijl er tegelijk weinig rekening met die vrijwilliger wordt gehouden. We 
hebben hierover zowel met COVS Nederland als de KNVB gesprekken gehad en onze zorgen duidelijk kunnen 
toelichten. We houden op dit punt nadrukkelijk een vinger aan de pols. In die gesprekken is onder andere 
gesproken over de eigen bijdrage van 100 euro voor het volgen van de SO1. We vragen ons af of dat een goede 
zaak is en zetten bovendien onze vraagtekens bij de kwaliteit van de huidige opleidingen. Moet je niet eerst je 
kwaliteit verbeteren, voordat je überhaupt over een eigen bijdrage moet beginnen? Naast een eigen bijdrage 
verwacht de KNVB dat scheidsrechters op alle mogelijke momenten klaar staan. Ook doordeweeks overdag, voor 
bijvoorbeeld een conditietest in Zeist. Hoe krijgen en behouden wij scheidsrechters bij de KNVB, als je op zo’n 
manier met die scheidsrechters omgaat? 

 
Ook op gebied van de verenigingsarbitrage zijn er zorgen. De opleiding verenigingsscheidsrechters is totaal 
veranderd en de kosten en organisatie ligt grotendeels bij de voetbalverenigingen. Voor veel clubs drukt dit zwaar 
op de begroting, omdat de eigen bijdragen voor deze opleiding erg hoog zijn. De animo om scheidsrechters op te 
leiden neemt bij de clubs daardoor af. Onze vereniging heeft gemeend hierop te moeten anticiperen, door in 
samenwerking met de KNVB te kijken of we kunnen meewerken aan een goede opleiding, met een door de KNVB 
erkend diploma verenigingsscheidsrechter. Op deze wijze willen wij proberen een bijdrage te leveren aan goed 
opgeleide verenigingsscheidsrechters, de kosten voor verenigingen laag houden en ook de doorstroming van 
verenigingsscheidsrechters naar de KNVB stimuleren en waarborgen. 
 
Een ander voorbeeld van een verkeerde manier van omgaan met vrijwilligers is de wijze waarop de KNVB afscheid 
neemt van mensen die jaren voor de KNVB actief zijn geweest. Een kil bedankbriefje is mijn inziens te weinig. 
KNVB wees in kleine dingen groot, daar bereik je veel meer mee!  

 
We kijken niet alleen naar de KNVB als het gaat om dingen die slecht gaan. De KNVB heeft ook veel zaken met 
betrekking tot de arbitrage goed opgepakt. Dat mag ook gezegd worden.  
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Binnen onze eigen vereniging zijn er ook zaken die beter kunnen. Zo organiseert Klaas Smith al jaren de 
spelregelstrijd om de Johan Roedersbokaal. Klaas raakt steeds meer gedemotiveerd en overweegt zelfs om te 
stoppen, omdat er zo weinig respons komt. Dit jaar waren er maar zes deelnemers die alle rondes hebben 
meegedaan. En dat zijn bijna allemaal al wat oudere en ervaren leden. Jonge deelnemers ziet hij haast niet. Als ik 
dan weet dat verschillende spelregeltoetsen door onze  jonge scheidsrechters zeer matig worden gemaakt, dan 
kunnen zij zich dit aantrekken. Doe mee aan de Roedersbokaal en maak ook elke vrijdag de spelregelvraag van de 
week op onze website. Daarmee maak je het ook voor Klaas een stuk leuker. Bedenk ook dat het niet niks is om 
steeds maar weer nieuwe vragen te moeten bedenken. Klaas, wij waarderen die inzet in elk geval enorm!  
Als we verder kijken naar de spelregels, vroeg Klaas zich ook af waarom er geen deelnemers meer zijn voor de 
COVS-spelregelwedstrijden. Wij gaan er immers prat op dat wij de grootste en actiefste vereniging zijn van 
Nederland? Maar bij dit onderdeel zijn we niet aanwezig. Als bestuur betreuren we dat ook dat het niet lukt een 
team bijeen te krijgen. Maar tegelijkertijd komt dat ook door de ouderwetse opzet van de wedstrijden. Herhaaldelijk 
hebben wij bij COVS Nederland aangegeven dat dit spelregelkampioenschap aantrekkelijker moet en aangepast 
moet worden aan het huidige, digitale tijdperk. Men heeft wel een begin gemaakt met de jeugdwedstrijden, maar 
erg snel gaat het nog niet.  

 
2016 was echter vooral een mooi jaar voor onze vereniging. Ik kom daar later deze vergadering nog op terug. Dat 
was het mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Hulde! Zo pakte Marije het probleem van de barbezetting op 
de donderdagavond op. Met een compleet rooster en een goede groep vrijwilligers tot gevolg. Dank je wel Marije. 
Alle vrijwilligers bedankt voor de grote inzet afgelopen verenigingsjaar. 

 
Met deze laatste woorden open ik de vergadering en gaan we verder met punt 2.’ 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
De voorzitter geeft het woord aan Marcel Bellinga. Hij heeft de volgende ingekomen stukken en mededelingen:  

- het verslag van de kascommissie, komt aan de orde bij agendapunt 6. 
- de uitslag van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2016-2017, wordt behandeld bij punt 15.  
- alle leden worden verzocht naast adreswijzigingen ook wijzigingen in het emailadres tijdig door te geven. 
- op www.covsgroningen.nl heeft het bestuur een enquête online gezet over Sportweekend  Ameland.  
- enkele leden zijn afwezig met kennisgeving (zie bovenaan deze notulen). 

 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2016 
De notulen worden goedgekeurd, met dank aan samensteller Evert IJspeert.  
 
4. Jaarverslag 2016 van secretaris Marcel Bellinga 
De voorzitter stelt het jaarverslag van de secretaris over 2016 aan de orde. Voordat de voorzitter de leden om een 
reactie vraagt complimenteert hij de secretaris voor de zeer zorgvuldige en bondige verslaglegging van alle 
activiteiten binnen de vereniging. De leden onderstrepen deze lovende woorden van de voorzitter middels een 
applaus, waarna het verslag wordt vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag 2016 van penningmeester Marcel Boekholt 
De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Marcel Boekholt voor de behandeling van het financieel 
overzicht over  2016. Deze geeft aan de hand van de uitgereikte winst- en verliesrekening en balans een korte 
toelichting. Hij geeft aan dat de exploitatie in 2016 is afgesloten met een tekort van € 2.415,-. Het tekort wordt 
toegeschreven aan de aanschaf van een videocamera t.b.v. het project videofeedback en het organiseren van het 
NK veldvoetbal. Vanuit de vergadering heeft Max Haanstra enkele vragen over de wijze van verslagleggen: 

- De wijze waarop de kosten van het technisch weekend worden geboekt geeft geen goed beeld van de 
werkelijk gemaakte kosten en ontvangen inkomsten. De exploitatie geeft op deze post een nadelig saldo 
van € 1.939,-. De activiteit is daardoor niet kostendekkend. De penningmeester geeft aan dat dit onder 
andere te maken heeft met een bijdrage vanuit de vereniging per deelnemend lid én het feit dat de 
vereniging vrijwilligers een deel van het weekeinde aanbiedt. Hij zal kijken hoe hij de presentatie 
transparanter kan maken. 

- T.a.v. de aanschaf van de camera voor het videoproject adviseert hij het bestuur dringend om deze niet op 
één boekjaar af te schrijven, maar de camera in de balans op te nemen en de “investering” in drie jaar af te 
schrijven. De penningmeester zal deze overweging in het bestuur aan de orde stellen. 

- Hij maakt zich zorgen over de hoogte van de bestuurskosten en de lagere afdracht aan COVS Nederland 
in de exploitatie. Normaliter posten die goed te begroten zijn. De penningmeester neemt de opmerking 
mee. 

 
6. Verslag kascommissie 
De leden van de kascommissie, Bert Volders en Wouter Horst, hebben in aanwezigheid van de penningmeester de 
boekhouding gecontroleerd. Zij stellen dat de benodigde stukken in orde zijn bevonden en dat de saldi aan het 
begin van het boekjaar en het eind van het boekjaar een juiste weergave zijn van de tussenliggende boekingen. De 
kascommissie heeft dit in een schriftelijke verklaring vastgelegd. Zij geven verder het volgende aan: ‘Onze indruk is 

http://www.covsgroningen.nl/
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dat de penningmeester de financiële administratie en de geldmiddelen op een adequate manier beheert. De post 
openstaande vorderingen is aan de hoge kant, maar dit komt mede door problemen met incasseren via ING.’ De 
kascommissie adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen. 
 
7.  Goedkeuring en décharge voor het bestuur 
De vergadering stemt door middel van een applaus in met het voorstel van de kascommissie om het bestuur 
décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2016.  
 
8. Vaststellen begroting 2017 
De vergadering stelt de begroting voor 2017 conform voorstel van het bestuur vast. 
 
9. Vaststellen contributie 2018 
Overeenkomstig het voorstel van het bestuur gaat de vergadering akkoord met het vaststellen van de contributie 
voor 2018 op 51 euro voor leden en 45 euro voor niet-actieve leden. 
 
10 Vaststellen minimum donaties 2018 
Overeenkomstig het voorstel van het bestuur stelt de vergadering vast de minimum donatie in 2018 niet te 
verhogen en te handhaven op 25 euro voor verenigingen en 20 euro voor indviduele donateurs.  
 
11. Bestuursbeleid 
De voorzitter neemt het woord: ‘2016 was een druk, enerverend en succesvol verenigingsjaar. Onze voornemens 
met betrekking tot bijvoorbeeld belangenbehartiging, kledinglijn, overige faciliteiten, de organisatie van het NK en 
het inzamelen van geld voor Fonds Gehandicaptensport hebben we kunnen realiseren. Daardoor kijken we zeer 
tevreden terug. Tegelijk blijft er genoeg werk aan de winkel, om ook in 2017 en daarna onze rol als thuisbasis voor 
de scheidsrechter te kunnen waarmaken. 
 
Uiteraard willen we ook in 2017 onze rol als belangenbehartiger goed invullen. Daarbij kijken we scherp naar de 
manier waarop de KNVB met haar vrijwilligers om gaat. Ook in de opleidingensfeer zullen we richting KNVB een 
positief-kritische houding aannemen. De KNVB eist steeds meer van haar scheidsrechters. Wij vinden dat daar dan 
iets tegenover mag staan op gebied van faciliteiten en bijvoorbeeld kwaliteit van opleidingen. 
 
Binnen de COVS is de structuur gewijzigd. Het landelijk bestuur is met veel elan een nieuwe weg ingeslagen. Een 
weg die wij toejuichen. We dragen bij aan nieuwe vormen van samenwerking en beleidsontwikkeling binnen de 
COVS. 
 
Op gebied van faciliteiten voor leden denken we met onder andere de trainingen, het project videofeedback, 
begeleiding, het kledingpakket en de sportmedische voorzieningen veel te hebben bereikt. We bieden dat ook in 
2017 aan, net als meer ontspannende activiteiten als het COVS-voetbal, de pubquiz en seniorensoos. Het 
Sportweekend Ameland heeft onze aandacht, omdat afgelopen jaar een geringer aantal deelnemers meeging. We 
onderzoeken de wensen van onze leden op dat gebied. 
 
Richting voetbalverenigingen willen we kijken of we in 2017 iets kunnen realiseren op gebied van spelregels en 
verenigingsarbitrage. Een plan hiervoor wordt binnenkort uitgewerkt. 
 
Samengevat willen we in 2017 het volgende realiseren: 

- Het blijven vervullen van onze rol als belangenbehartiger. Richting KNVB zullen we met name scherp zijn 
op de positie van de vrijwilliger en de invulling van de opleidingen 

- Binnen de COVS willen een actieve rol spelen in het samenwerken met andere verenigingen en het 
ontwikkelen van nieuwe initiatieven 

- Bestaande faciliteiten en activiteiten als videofeedback, trainingen, sportmedische mogelijkheden, pubquiz, 
seniorensoos, kledinglijn e.d. behouden we en blijven we waar nodig door ontwikkelen 

- Een inventarisatie naar de wensen m.b.t. een technisch weekend en waar nodig het vernieuwen van 
Sportweekend Ameland 

- Het actief aanbieden van ondersteuning op gebied van spelregels en verenigingsarbitrage richting onze 
ruim honderd donateurverenigingen. 

 
Genoeg uitdaging dus voor 2017 en de jaren er na. Dat doen we graag samen met al onze leden, zodat we niet 
alleen de grootste scheidsrechtersvereniging blijven, maar we ook kunnen zeggen dat we een actieve en bloeiende 
vereniging zijn. Van Delfzijl tot en met Assen!’ 

 
Nadat de voorzitter het bestuursbeleid voor het komende jaar uit de doeken heeft gedaan, geeft hij het woord aan 
de vergadering. Jacques d ’Ancona merkt op dat hij in de rede van de voorzitter frictie proeft in de samenwerking 
met de KNVB. Hij betreurt het zeer dat de samenwerking moeizaam verloopt en dat de terugkoppeling vanuit de 
KNVB matig is. Ook bespeurt hij enige eigenrichting aangaande arbitrage en opleidingen. Hij vraagt vervolgens 
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aan de voorzitter in welke mate (donateur)verenigingen gebruik maken van de expertise bij de  
scheidsrechtersvereniging. De voorzitter stelt dat de animo daarvoor matig is. Helaas stelt hij ook vast dat veel 
instructiemateriaal en ( instructie) videobeelden zijn voorbehouden aan de KNVB. 
 
12. Eventuele royementen 
Het bestuur is verheugd dat zij geen leden hoeft voor te dragen voor een royement. 
 
13. Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn: Marcel Bellinga (secretaris), Martin Schipper, Jannes Mulder en Marc 
Haak.  Allen worden bij acclamatie herbenoemd. Het bestuur stelt daarnaast voor om Marco Oosting te benoemen 
tot lid van het bestuur. Vanwege een evenwichtig rooster van aftreden wordt hij eerst benoemd voor de periode van 
één jaar, zodat hij in 2018 aftredend en herkiesbaar is voor de gebruikelijke termijn. De vergadering besluit 
overeenkomstig het voorstel.  
 
14. Benoeming leden diverse commissies 
Conform voorstel van het bestuur worden de commissies als volgt samengesteld: 

- Technische commissie: Bert Kamstra, Henk Steenhuis (trainers), Marc van der Haak, Marcel Boekholt 
(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: Paul Lips, Max Haanstra en Wouter Horst. Reserves: Sybren Wijnja en Rik Berends. 

 
15. Huldeblijken 
Klaas Smith krijgt het woord. Hij geeft nogmaals het belang van spelregelkennis aan. Hij neemt de deelname aan 
het Johan Roeders spelregelkampioenschap met de aanwezigen door.  De vierde prijs is gewonnen door Jacob 
Hettinga, derde is Ger Rijskamp, tweede Auke van der Horn. Winnaar is Bert Kamstra. Klaas Smith deelt mee dat 
een barrage nodig was om tot de uiteindelijke winnaar te komen. Uit handen van Klaas Smith ontvangt Bert 
Kamstra de Roedersbokaal, een oorkonde en een boeket bloemen. 
 
Voorzitter Robert van Dorst blikt kort terug op het zeer succesvol verlopen NK veldvoetbal, dat door onze 
vereniging in juni 2016 werd georganiseerd. Hij prijst de actieve organisatiecommissie, bestaande uit Marije 
Deuring, Sander Eisinga en Marja Wardenier, voor hun geweldige inzet en enthousiasme. De aanwezige Sander 
en Marja worden vervolgens in de bloemen gezet.  
 
De voorzitter vraagt Nanko Kuiper naar voren te komen. ‘Onze vereniging telt niet alleen heel veel jonge leden, 
maar ook leden die dat al wat langer lid zijn en heel trouw aan onze club zijn. Dat koesteren we. Binnen de COVS 
kennen we onderscheidingen voor leden die 25, 40, 50 en soms zelfs al langer lid zijn. Vanavond hebben we één 
jubilaris in ons midden en dat is Nanko Kuiper. Hij is al ruim 25 jaar lid. Velen van ons kennen hem vooral als één 
van de vaste deelnemers aan het Sportweekend Ameland. Nanko, we zijn blij met jouw trouwe lidmaatschap. Van 
harte met het 25 jarig jubileum!’ De voorzitter reikt Nanko speld, oorkonde en bloemen uit. 

 
Robert van Dorst vraagt vervolgens Jan Ensing naar voren te komen. Robert: ‘COVS Nederland kent naast de 
spelden voor leden die zoveel jaar lid zijn, nog enkele bijzondere onderscheidingen voor leden die zich langdurig 
hebben ingezet voor de COVS in een bestuurs- of commissiefunctie. Vanavond mag ik de gouden speld van de 
COVS, één van de hoogste COVS-onderscheidingen, uitreiken. Hij gaat naar iemand die pas één jaar lid van onze 
vereniging is, maar al wel 41 jaar COVS-er is. Hij begon namelijk bij Centraal Drenthe en stapte vorig jaar naar ons 
over. We kennen hem echter al heel lang en heel goed, want hij was tussen 1992 en 2016 onafgebroken 
bestuurlijk actief voor de COVS. Tot 2006 was hij eerst bestuurslid en vervolgens voorzitter van COVS Centraal 
Drenthe, en van 2006 tot en met 2016 was hij voorzitter van COVS district Noord. Ik heb het natuurlijk over Jan 
Ensing. Jan, met het opheffen van het district binnen de COVS kwam eind vorig jaar voor jou een einde aan vele 
jaren grote inzet voor de COVS. Daarvoor kunnen we je alleen maar enorm dankbaar zijn. Het was niet altijd 
makkelijk, maar je bleef pal staan voor de belangen van de scheidsrechters. Dat sierde je! Onze aanvraag bij 
COVS Nederland voor de gouden speld van de COVS werd uiteraard gehonoreerd en ik ben trots dat ik je die nu 
mag opspelden. Van harte!’ Robert reikt speld en bloemen uit aan een trotse Jan Ensing, die aangeeft zich altijd 
een echte COVS-er te hebben gevoeld. 
 
De voorzitter gaat verder: ‘Vorig jaar benoemde u als algemene vergadering Jan Regtop tot erelid van deze 
vereniging. Daarmee namen we het erelidmaatschap van zijn oude COVS Centraal Drenthe over. Meer dan 
terecht, als je weet dat Jan Regtop bijna 70 jaar COVS-lid is, van 1953 tot 1976 als bestuurslid en secretaris voor 
Centraal Drenthe actief was en daarna grote verdiensten had voor COVS Noord, KNVB afdeling Drenthe en KNVB 
Noord. Helaas was Jan vorig jaar om gezondheidsredenen niet aanwezig. Vanavond kunnen we hem alsnog de 
speld uitreiken die hoort bij het erelidmaatschap van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Jan, 
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het is mij een voorrecht dat te mogen doen!’ Hij reikt vervolgens de onderscheiding (speld, oorkonde) uit aan Jan 
en laat de felicitaties vergezeld gaan van een bos bloemen. 
 
16. Rondvraag 
Robert de Wit feliciteert de bestuursleden en commissieleden die zijn (her) benoemd. Ook gaan zijn felicitaties uit 
naar hen die zijn onderscheiden en tot slot aan de winnaar van de spelregelcompetitie. Tot slot geeft hij aan de 
vereniging nog steeds te ervaren als een ‘warm bad’. Hij roept de aanwezigen ook op de enquête over Ameland in 
te vullen en zich op te geven voor deze fantastische activiteit.  
 
Dirk Koning deelt in een warm betoog zijn eerste ervaringen als scheidsrechterscoördinator voor de provincie 
Groningen voor de KNVB. Hij houdt een pleidooi voor het inzetten van jonge scheidsrechters bij het werven van 
scheidsrechters en het opleiden van scheidsrechters. Hij complimenteert de vereniging met het brede aanbod aan 
activiteiten en ook voor haar betrokkenheid en inzet om het cursusaanbod toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar 
te houden. De voorzitter dankt Dirk Koning voor zijn inbreng. Hij geeft aan dat de positie van de COVS bij de KNVB 
steeds bevochten moet worden. Hij blijft strijden voor een betere samenwerking tussen de COVS en de KNVB. 
 
Tot slot krijgt Jacques d’Ancona het woord. Deze complimenteert de voorzitter met de vereniging en de wijze 
waarop de vereniging zich actief opstelt in het behartigen van de belangen van scheidsrechter. Hij is trots dat 
zoveel leden met plezier op hun niveau de wedstrijden leiden en binnen de vereniging mogelijkheden hebben zich 
verder te ontwikkelen. Hij noemt videofeedback een prima initiatief. Hij onderstreept het verhaal t.a.v. de inzet van 
jeugd bij de werving van scheidsrechters. Tot slot moet hij ook teleurgesteld vaststellen dat de KNVB  niet meer in 
deze vergadering vertegenwoordigd is door een bestuurder. De voorzitter  dankt hem voor zijn warme woorden. 
 
17. Sluiting 
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om de medebestuursleden te bedanken voor hun inzet voor de 
vereniging. Ook wil hij allen danken die op ad hoc basis zich inzetten. Hij sluit vervolgens de vergadering. 
 
Notulist, Martin Schipper  


