
DeAftrap Jaargang 34, nummer 1    (Februari 2014)

25Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Algemeen jaarverslag 2013
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

Het verenigingsjaar 2013 is een druk jaar, waarin de discussies rondom het respect in 
de voetbalsport, de ontwikkelingen op ‘ons eigen’ sportpark Corpus den Hoorn, de 
min of meer vaste clubactiviteiten, de realisatie van de beschikbaarheid van een heuse 
sportmasseur en de activiteiten van REF United centraal staan. Helaas nemen we ook 
afscheid van een groot aantal sportvrienden. Een terugblik op het verenigings- en 
kalenderjaar 2013 in het kort!

Bestuurssamenstelling
In april 2013 wordt Marc van der Haak officieel benoemd tot lid van het bestuur. Daarmee 
telt het bestuur weer zeven personen. Het bestuur ziet er na de jaarvergadering van 8 
april 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 & portefeuillehouder technische zaken (1991)
Evert IJspeert, portefeuillehouder werving & behoud, spelregelzaken (2010)
Marc van der Haak, portefeuillehouder werving & behoud én speciale projecten (vanaf 
mei 2012 aspirant, benoemd in 2013).
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Samenstelling commissies
De commissies zijn na de jaarvergadering in april als volgt samengesteld:
- ontspanningscommissie: Jannes Mulder
- technische commissie: Jannes Mulder, Bert Kamstra, Henk Steenhuis en Roel 

Bellinga
- redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra
- commerciële commissie: 
- kascommissie: Roel Visscher, Felix Nordhauzen, Garbrand Nienhuis en reserve Ate 

Jongeling. 

Cindy Suurd, Jantinus Meints (beiden technische commissie) en Johan Suurd 
(commerciële commissie) zijn aftredend en worden bedankt voor de vaak jarenlange 
inzet. 

Zonder respect geen voetbal
2013 gaat verder waar 2012 mee eindigde: de discussies over respect na het tragische 
overlijden van grensrechter en voetbalvader Richard Nieuwenhuizen in december 
2012. Onze oproep eind 2012 tot het nemen van verantwoordelijkheid krijgt de nodige 
aandacht. Op onze site geven tal van clubvoorzitters hun visie op het thema en we 
zoeken ook de samenwerking met voetbalverenigingen en andere initiatieven. Zo 
verzorgen Marc van der Haak, Marcel Bellinga en Evert IJspeert onder de titel ‘Hé, doe 
eens even normaal man!’ een workshop tijdens het symposium van Sportplein Groningen 
op 25 april, is Marc met een inleiding over respect te gast bij het buurtsportproject 
BSlim, praat Martin Schipper de stad-Groninger clubs bij tijdens een bijeenkomst van de 
FGA en bezoeken enkele bestuursleden een KNVB-bijeenkomst in de Euroborg. Ook bij 
verschillende voetbalverenigingen zijn we gast en gaan we de dialoog aan. 

Het thema respect heeft het hele jaar 2013 onze volle aandacht. Tijdens het 
Sportweekend Ameland discussiëren de forumleden Joop Veldhuis, John Schokker, 
Marcel Bellinga en Hans Nijland erover en wordt in een sociologisch getinte workshop 
onder leiding van Marc van der Haak door alle deelnemers nagedacht over mogelijke 
maatregelen en oplossingen. Het resulteert in een open brief aan de KNVB, waarin we 
met hele concrete suggesties komen. Onder andere het Dagblad van het Noorden 
schenkt er veel (positieve) aandacht aan en van diverse zijden worden de initiatieven 
omarmd. De suggesties sluiten aan bij ons pamflet ‘Neem je verantwoordelijkheid’ uit 
december 2012. Suggesties hebben onder meer betrekking op het verbeteren van de 
spelregelkennis van (jeugd) spelers, het verplicht een aantal wedstrijden laten fluiten 
door spelers, het bijhouden van de spelregelkennis van trainers, het beter faciliteren van 
scheidsrechters in het omgaan met weerstand en het binnen voetbalverenigingen elkaar 
aanspreken op gedrag. Enkele suggesties zien we later terug in het actieplan ‘tegen 
geweld, voor sportiviteit’ van de KNVB. Dat actieplan juichen we toe, waarbij we in onze 
reactie stellen het jammer te vinden dat de gele kaarten bij een tijdstraf in de B-categorie 
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niet meer worden geregistreerd. Ook hebben we vraagtekens bij de te volgen procedure 
bij de fysieke controle van de spelerspassen. Eind 2013 signaleren we dat er vooral in de 
B-categorie nog te veel incidenten ‘onder  het tapijt’ worden geschoven. In 2014 zal het 
thema onze aandacht blijven houden.

Three Cheers voor Forward!
 De studenten van GSAVV Forward winnen de fair play prijs 2012-2013, als eerste 
stadse club sinds lange tijd. In de eindstand houden ze Peize en Holwierde achter zich. 
Forward blijkt ook in het gehele district Noord het sportiefst. Juist in deze periode 
van discussies over respect en fair play krijgt de prijs extra aandacht. Tijdens de 
clubavond op 18 november wordt de prijs aan een ruime delegatie op zijn Forwardiaans 
uitgereikt, compleet met stropdassen voor de winnaars en een krat bier in plaats van de 
gebruikelijke bloemen. Forward stelt ‘trots te zijn op de prijs’ en ziet het als resultaat van 
haar beleid. Zo moeten alle leden zelf ook een wedstrijd leiden. 

Convenantpartner van FC Groningen
In 2013 sluiten we ons aan bij het amateurconvenant van FC Groningen. Daarmee 
kunnen we banden met de Groninger voetbalverenigingen en FC Groningen verder 
verstevigen en gebruik maken van de geboden faciliteiten. Zo bezoeken we thema-
avonden over sport en gezondheid en het gebruik van social media. We worden ook met 
een informatiepagina opgenomen in de seizoensgids van het convenant. In het voorjaar 
al verschijnt een paginagroot artikel in de huis-aan-huis verspreide FC Groningen krant. 
In dat artikel staan we vooral stil bij het thema respect en fair play.

Tal van leden maken gebruik van de service om gratis naar FC Groningen te kunnen. 
FC Groningen stelt vier vrijkaarten per wedstrijd beschikbaar en die vinden telkens 
gretig aftrek.

Tijdens Sportweekend 
Ameland is er een 
forumdiscussie over 
agressie in de sport met 
v.l.n.r. Gert Klooster, Joop 
Veldhuis, John Schokker, 
Marcel Bellinga en Hans 
Nijland.
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Voorzitter Robert van Dorst tijdens nieuwjaarsinstuif: ‘heb respect voor elkaar’
De nieuwjaarsinstuif op 5 januari wordt door zo’n zestig belangstellenden bezocht. 
Ze genieten niet alleen van de snert en wensen elkaar het beste, maar luisteren ook 
aandachtig naar de nieuwjaarsspeech van Robert van Dorst. Die roept iedereen onder 
andere op respect voor elkaar te hebben.

REF United: nu nog strafschoppen oefenen
Leden zijn na het toevallige begin in 2012 (voor het goede doel) weer enthousiast om te 
voetballen tegen andere scheidsrechtersverenigingen. Dat na jarenlange afwezigheid. 
Onder leiding van teamleider Marije Deuring wordt er in juni zelfs getraind voor het NK 
veldvoetbal. Ook is er een oefenwedstrijd, die met 5-1 verloren wordt van GRC Groningen 
A1. In Lochem wordt een zeer geslaagde dag beleefd door de grote spelersgroep en 
diverse aanhangers. Met prima spel en slechts één nederlaag worden de halve finales 
gehaald. Daarin is de latere kampioen Oss-Uden pas na strafschoppen te sterk. Ook in de 
strijd om de derde plaats buigen we na strafschoppen, zodat we als vierde eindigen. 

In december wordt gestart met de voorbereidingen voor het NK zaal 2014, dat door 
COVS Drachten in Leek wordt georganiseerd. Wij ondersteunen hen bij die organisatie en 
trainen met ons eigen team op 22 en 29 december.

Marja en Marije op de bres voor meer vrouwelijke arbiters
Marja Adema en Marije Deuring zetten zich in september in voor de KNVB-campagne 
om meer vrouwen te interesseren voor een carrière als scheidsrechter. Ze vertellen hun 
eigen verhaal in de media en omroep Fryslan steekt 19 september zelfs de grens met 
Groningen voor over om de dames tijdens onze training te volgen.

Afscheid Minne Modderman
De relatie met de KNVB is in 2013 prima. Er wordt goed samengewerkt met onder andere 
de regionale scheidsrechterscoaches en de medewerkers van het bondsbureau. Ook de 

Het team dat 
in juni vierde 
wordt op het NK 
veldvoetbal



DeAftrap Jaargang 34, nummer 1    (Februari 2014)

29Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

relatie met de Noordelijke scheidsrechterscommissie is prima, hoewel we op sommige 
punten rondom het thema respect van mening verschillen. In het najaar zijn we aanwezig 
bij het afscheid van Minne Modderman als ‘scheidsrechtersbaas’. Hij wordt zeer terecht 
Koninklijk onderscheiden. Minne, nogmaals van harte!

COVS: dan toch fusiebewegingen
Waar wij afgelopen jaren warm voorstander van meer samenwerking tussen de 
Noordelijke scheidsrechtersverenigingen waren en daarmee soms een roepende in de 
woestijn leken, is er 2013 toch een goede ontwikkeling te zien. Leeuwarden en Sneek 
werken toe naar een (inmiddels gerealiseerde) fusie, Veendam en Oost Groningen 
starten de gesprekken en Centraal Drenthe zoekt toenadering tot HZO Drenthe. Centraal 
Drenthe spreekt ook kort met ons. Een prima ontwikkeling in onze ogen, omdat grotere 
COVS-verenigingen met meer slagkracht kunnen opkomen voor de belangen van alle 
scheidsrechters.

Wij werken daar waar mogelijk samen. Zo ondersteunen we COVS Drachten bij de 
organisatie van het NK zaal voor COVS-teams en promoten we clubavonden van Oost 
Groningen en Veendam onder onze leden. Enkele leden bezoeken die avonden met 
spreker Danny Makkelie dan ook met veel plezier.

Jochem Kamphuis en Richard Brondijk verzorgen topavond
Op 18 november verzorgen onze eigen betaalde collega’s Jochem Kamphuis en Richard 
Brondijk voor ruim zeventig belangstellenden een zeer boeienede clubavond. Ze 
vertellen kort over hun loopbaan en het Europese ontwikkeltraject CORE. ‘Learn en enjoy,’ 
staat daarin centraal aldus de heren. Na de pauze gaan ze heel open en eerlijk in op een 
voor hun minder goed verlopen wedstrijd. Ze stellen zich daarbij zeer kwetsbaar op. ‘Je 
moet fouten durven maken en daarvan leren,’ is dan ook de centrale boodschap.

Met Arbitrage Workshop start Jochem in 2013 een eigen bedrijfje om meer begrip te 
kweken voor de arbitrage, een prima initiatief.

Jochem (links) en 
Richard verzorgen in 
november een boeiende 
clubavond
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Sportmasseur voorziet in behoefte
In oktober lanceren we een nieuwe faciliteit voor onze leden, de wekelijkse 
beschikbaarheid van een sportmasseur. Peter Sulmann is vanaf half oktober elke 
donderdagavond gratis beschikbaar voor alle leden. Hij is gediplomeerd sportmasseur/
verzorger en bovendien fysiotherapeut in opleiding. Er wordt meteen door verschillende 
leden van deze nieuwe service gebruik gemaakt.

Reanimatietraining blijvertje op verenigingskalender
De reanimatietraining trekt op 4 maart 2013 dertien deelnemers en toont zich een 
blijvertje op de kalender van onze vereniging. De deelnemers krijgen een praktijkgerichte 
training van docent Wim Grimberg.

Fysiosportief handige sportmedische partner
Fysiosportief blijkt in 2013 voor diverse leden een handige sportmedische partner van 
onze vereniging te zijn. Een enkeling bezoekt het gratis blessurespreekuur, weer anderen 
maken met korting gebruik van de fitnessruimte, terwijl een aantal leden ook de (gratis) 
fittest ondergaat. 

Sponsorbestand ondanks crisis redelijk op peil
Ondanks de economische crisis die voortduurt, blijft het aantal sponsors redelijk op peil. 
Een verdienste van vooral Henk Steenhuis, die onder andere voor diverse adverteerders 
zorgt. Hulde!

Tijdens het Sportweekend 
Ameland ondertekenen 
Joop Veldhuis van 
Sporthuis Winsum en 
Robert van Dorst een 
sponsorovereenkomst.

Bomvol Sportweekend Ameland opnieuw succes
Het vijftiende Sportweekend Ameland verloopt opnieuw succesvol. De ruim vijftig 
deelnemers ondergaan met plezier een bomvol programma. Naast de trainingen en 
spelregeluitleg is er een sportquiz (winnaar Klaas Smith) en spelregelquiz (winnaar 
Sam Dröge). Er wordt ook gefietst, gemountainbiked en gewandeld, Marc van der Haak 
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verzorgt een workshop en op zaterdagavond is er een forum over agressie in de sport. 
Hans Nijland en de sponsors John Schokker en Joop Veldhuis zijn te gast. Met Sporthuis 
Winsum wordt een sponsorcontract ondertekend. 

Na het weekeinde slaat het bestuur een nieuwe weg in voor de toekomst. Marc van der 
Haak en Marcel Boekholt vormen samen met Henk Steenhuis de organisatiecommissie. In 
het programma voor 2014 worden enkele nieuwe elementen toegevoegd. 

Nieuwe notitiekaartjes
De voorraad clubartikelen dunt in 2013 volgens plan aardig uit. Enkele items worden 
afgewaardeerd. Nieuwe (grote) sporttassen vinden wel gretig aftrek, net als de nieuwe 
notitiekaartjes. 

Jaarvergadering in twee etappes
De jaarvergadering wordt in 2013 eerst uitgesteld naar 8 april, waarna er op 27 mei nog 
een extra financiële vergadering nodig is, omdat niet alle stukken tijdig gereed zijn. De 
ruim veertig aanwezigen op 8 april maken een zeer vlotte vergadering mee. Guus Ennes 
en Klaas Smith worden gehuldigd omdat ze 25 jaar lid zijn, terwijl Felix Nordhauzen, 
Jelis Pot en Ger Rijskamp de veertig jaar al hebben volgemaakt. Martin Schipper wordt 
verrast met de Zilveren Scheidsrechter van COVS Nederland. Er zijn bloemen voor de 
gepromoveerde Jochem Kamphuis. Marc van der Haak wordt nieuw in het bestuur 
benoemd.  Robert van Dorst stelt dat het bestuur in 2013 vol zal inzetten op het thema 
respect. Tijdens de extra financiële vergadering op 27 mei worden alle resterende stukken 
in vlot tempo vastgesteld. 

Sam Dröge spelregelkampioen
Sam Dröge is op meerdere vlakken onze spelregelkampioen. Zo wint hij ook het Johan 
Roeders spelregelkampioenschap 2012-2013, dat opnieuw uitstekend wordt verzorgd 
door Klaas Smith. Colin Prooij uit Hellevoetsluis wint het klassement voor niet-leden. 

Uiteraard wordt er op Ameland ook fanatiek getraind
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Sam prolongeert tijdens de Noordelijke spelregelfinale op 26 april bovendien zijn 
individuele titel. Ons spelregelteam eindigt als tweede, achter kampioen Drachten. Naast 
Sam bestaat het team uit Marije Deuring en Marc van der Haak, terwijl Evert IJspeert als 
coach voor de begeleiding zorgt. Marije eindigt individueel als zesde, Marc als tiende. 

Seniorensoos maandelijks bijeen
De seniorensoos vertoont stabiliteit in 2013, onder leiding van Garbrand Nienhuis en Jan 
Niko de Boer komen per  keer 10-15 seniorleden bijeen. Acht keer doen ze dat in het GRC-
clubhuis en op 13 mei sluiten ze af met een lunch in wokrestaurant Stadspark. 

Scheidsrechters kaarten beste in Ten Boer
Op 15 maart winnen we de jaarlijkse klaverjaswedstrijd van voetbalvereniging Omlandia. 
Daarmee is de tussenstand na al die jaren 13-4 in ons voordeel. Individueel winnaar op 15 
maart wordt overigens Omlandiaan Joop Potgieter, die namens ons team meedoet….

Smakelijke afsluiting 2013
Veertig personen sluiten het verenigingsjaar 2013 op 21 december op smakelijke wijze af. 
Ze genieten van een uitgebreid Chinees buffet. Er wort ook gekaart, gesjoeld en gedart. 
Winnaars hierbij worden Jelis Pot (klaverjassen), Ria Molog (sjoelen) en Nick Stuifzand 
(darten). 

Trainingen: opkomst iets lager
De trainingen worden in 2013 iets minder bezocht. Op de 29 dinsdagtrainingen komen 
gemiddeld net geen 10 leden af (9,70 tegenover 10,9 in 2012), terwijl op de 30 donderdagse 
trainingen gemiddeld 20,17 leden  afkomen, ten opzichte van 21,5 een jaar eerder. De 
zomertrainingen op donderdagavond in juli en augustus blijven populair. Maar liefst 19,8 
deelnemers per keer zorgen voor een succes. In 2012 lag dat gemiddelde nog op 16,3.

Alle onderscheiden 
leden na de 
jaarvergadering 
bijeen, onder wie 
spelregelkampioen 
Sam Dröge.
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Naast een hockeyscheidsrechter sluiten in 2013 ook twee korfbalscheidsrechters aan. 

De meeste trainingen worden verzorgd door Roel Bellinga (32 keer). Bert Kamstra staat 
23 keer voor de groep en de nieuwe trainer Henk Steenhuis twaalf maal. Eenmaal valt 
Alfons de Graaf op het laatste moment voortreffelijk in. 

Ook de 
zomertrainingen 
worden goed 
bezocht. Deelnemers 
gebruiken ook de 
arm- en buikspieren.

Op 30 mei wordt het trainingsseizoen in hotel-restaurant Weeva gezellig afgesloten. Ruim 
veertig trainingsbeesten genieten van een prima warm en koud buffet.

Onzekerheid sportpark Corpus den Hoorn blijft
De onzekerheid over de precieze toekomst van ons sportpark Corpus den Hoorn blijft 
in 2013 voortbestaan. De komst van FC Groningen en het mogelijk gedwongen vertrek 
van voetbalvereniging Gronitas zorgen voor veel onrust. De gezamenlijke, niet direct 
betrokken clubs sturen op 15 juli een open brief naar de gemeenteraad en wethouder, 
met de boodschap snel voor duidelijkheid te zorgen. In de brief stellen we dat we de 
komst van het trainingscentrum van FC Groningen toejuichen, mits de betere faciliteiten 
ook in voldoende mate door de amateursport kan worden gebruikt. Aan het einde van 
2013 presenteert de gemeente de eerste plannen aan betrokken clubs. In 2014 zal de 
vernieuwing van het sportpark zijn beslag moeten krijgen.

De Aftrap: nog viermaal in de brievenbus
Het veelgelezen cluborgaan De Aftrap wordt in 2013 viermaal uitgebracht. Marcel 
Bellinga verzorgt de redactie, terwijl Bert Kamstra de coördinatie regelt. Onder andere 
Klaas Smith, Theo Kok en Paul Lips zorgen voor bijdragen, terwijl diverse leden (Wouter 
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Horst, Ger Rijskamp, Richard Meints, Evert IJspeert, Marc van der Haak, Roel Visscher) voor 
prima foto’s zorgen. Het blad wordt in een oplage van ruim vierhonderd stuks verspreid 
onder leden, donateurs, voetbalverenigingen, sponsors en relaties. Marc Hut van Haan 
drukkerij in Bedum verzorgt de opmaak en het drukwerk opnieuw op uitstekende wijze.

www.covsgroningen.nl centrale communicatiemiddel
De website www.covsgroningen.nl is een niet meer weg te denken bron van informatie 
over en van onze vereniging. De site wordt bijgehouden door Marcel Bellinga. In de 
zomermaanden zijn er technische problemen en is de site enkele malen kortstondig 
uit de lucht. In 2013 bezoeken bijna 15.000 unieke bezoekers de website. Zij zijn goed 
voor ongeveer 40.000 paginabezoeken, een forse stijging ten opzichte van 2012. Een 
groot deel van de bezoekers komt rechtstreeks op onze site, daarnaast zorgen facebook, 
twitter, tweenul.nl en covs.nl voor veel ‘verkeer’. 

Aan de website zijn de fotowebsite flickr.com en documentensite calameo.com (voor 
ons clubblad-archief ) gekoppeld. In de maandelijkse digitale nieuwsbrieven worden 
de belangrijkste nieuwtjes eruit gelicht. Bovendien is de vereniging actief op twitter 
(@COVSGroningen) en facebook (facebook.com/covsgroningen én facebook.com/
refunited). Evert IJspeert is de drijvende kracht achter deze interactieve media. De 
hyvespagina wordt in 2013 nog voor het opheffen van deze netwerksite verwijderd.

Jochem Kamphuis

Jochem Kamphuis senior scheidsrechter 
betaald voetbal
Onze eigen Jochem Kamphuis promoveert 
op 4 april tot senior scheidsrechter betaald 
voetbal. Joachim Will maakt een dag later 
onverwacht zijn debuut als scheidsrechter in 
het betaalde voetbal, als hij bij de wedstrijd FC 
Emmen – FC Volendam na zestig minuten de 
geblesseerde Eric Braamhaar moet vervangen. 
Richard Meints promoveert op 16 mei als 
assistent-scheidsrechter naar de masterclass 
betaald voetbal. Daarnaast zijn ook Freek 
Vandeursen, Richard Brondijk, Arie Brink, 
Siemen Mulder, Nick Stuifzand en Frans Ozinga 
in het betaalde voetbal actief, terwijl we 
Christiaan Mulder en Joachim Will regelmatig 
als vierde man in actie zien.
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Jantinus Meints neemt door fysiek ongemak op 31 augustus definitief afscheid met de 
wedstrijd Grootegast – Tuvalu. Roelof Luinge, die in juli precies veertig jaar actief is als 
scheidsrechter, doet zelf een stapje terug, maar blijft wel fluiten.

Promoties: Frank naar landelijke lijst, Jurjen, Robert en Sam naar groep 1
Diverse leden dwingen promotie af. Zo mag Frank de Winter naar de landelijke lijst en 
promoveren Jurjen Kaper, Robert de Wit en Sam Dröge naar groep 1. Er is ook promotie 
voor Marc van der Haak, Danny Meiring, Wouter Horst, Henk Steenhuis, Victor Ris, Martijn 
Gerbrandy, Andre Kroon, Carim Mesbah, Ritske Tuinstra, 
Olaf Smit, Bob Dröge, Jacob Hettinga, Nick Alberts, Ben 
Dröge, Mels Klabbers, Rik Berends (donateur), Marije 
Deuring, Martin Magermans, Martin Rozema, 
Jurgen Geertsma, Robert Jager, Sander Over, Charles de 
Preter en Harold Basstra.

Bijzondere verjaardag Theo Kok
Theo Kok viert in juni 2013 niet alleen zijn zestigste verjaardag, hij is ook stralend 
middelpunt van het symposium ‘Stralen’ in het Universitair Medisch centrum Groningen, 
waar Theo radioloog is. Ook diverse scheidsrechtersvrienden van Theo maken deze dag 
mee.

Willem Molema, sportvriend en oud-voorzitter van COVS Veendam, wordt 8 april tijdens 
de jaarvergadering van die vereniging Koninklijk onderscheiden.

Afscheid van sportvrienden
In 2013 moeten we helaas afscheid nemen van enkele sportvrienden. Zo komt op 8 
november ons lid en onze adverteerder Edo Stukje te overlijden, op 67-jarige leeftijd. 
Edo wordt in januari tijdens het Sportweekend Ameland met de helikopter spoorslags 
afgevoerd en blijft daarna met zijn gezondheid tobben. Hij was al lid sinds 15 juni 
1968. In zijn café Bolhuis is op de dag voor de besloten uitvaart een indrukwekkende 
‘afscheidsborrel’. In dezelfde week overlijdt ook Lena van Dijken, weduwe van ons enkele 
jaren geleden overleden prominente lid Henk van Dijken.

Met Herman Alt op 10 juli en Koos Poelstra op 23 september komen twee oud-
bestuursleden te overlijden. Ze waren al enkele jaren geen lid meer van de vereniging. 
Ook moeten we afscheid nemen van donateur Jan van Klinken en van Annie de Goede, 
echtgenote van ons lid van verdienste Age.

Danny Meiring
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Aantal leden stijgt met één
Op 31 december 2013 telt de vereniging 203 leden, één meer dan eind 2012. Negentien 
opzeggingen worden gecompenseerd door twintig aanmeldingen. Het stoppen als 
scheidsrechter is de belangrijkste reden om op te zeggen (achtmaal), daarnaast verhuizen 
twee leden en zijn twee ontevreden.

Ook het aantal individuele donateurs stijgt met één (vijf nieuwe en vier opzeggingen), 
tot 56 op 31 december. We verliezen wel drie donateurverenigingen door fusies en tellen 
eind 2013 nog 86 donateur-voetbalverenigingen.

Secretariaat: 371 ingekomen stukken
Het secretariaat verwerkt in 2013 371 ingekomen stukken en verstuurt zelf 304 stukken. 
Het merendeel gaat via de digitale weg. Het is minder dan in 2012, toen het ging om 541 
ingekomen en 436 uitgaande stukken. 

Tot slot: verantwoordelijkheid
In 2013 namen wij onze verantwoordelijkheid als vereniging. We droegen bij aan de 
discussies rondom respect en zorgden voor goede faciliteiten en belangenbehartiging 
voor onze leden. Ook anderen (KNVB, tal van clubs en diverse media) lieten blijken dat 
het hun ernst is meer fair play en respect. Een hoopvolle ontwikkeling, die in 2014 wat 
ons betreft een vervolg krijgt. Op 8 maart 2013 vierden we met ruim vijftig aanwezigen 
met een informele en bescheiden lustrumborrel ons tachtig jarig bestaan. Een mooi 
lustrumjaar, juist door het toegenomen besef dat respect geen vanzelfsprekendheid is. 
Laat dat de boodschap voor 2014 en daarna zijn. Op de toekomst!

Marcel Bellinga, secretaris

Op 8 maart werd het 
80-jarig bestaan op 
gezellige wijze gevierd


