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Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging Groningen 
en Omstreken, gehouden op 3 maart 2014 in het GRC-clubhuis in Groningen 
 
Aanwezig: 37 leden,9 genodigden (waarvan 3 tevens lid). Totaal dus 43 personen. 
Afwezig met kennisgeving: Arie Brink, Freek Reitsema, Jochem Kamphuis, Cindy Suurd, Richard 
Brondijk, Jacques d’Ancona, Appie Zwerver, Marco Oosting, Theo de Haan, Peter Kraan, Jan Swart, 
Roel Folkersma, de FGA, Bettus van der Horn, Marja Adema, Henk Mulder, Henk Bijma.  
Freek Vandeursen komt iets later. 
 
01.  Opening door de voorzitter R.F. van Dorst 
Om 20:04 uur neemt voorzitter Robert van Dorst het woord: 
 
‘Geachte vergadering, 
 
Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken heet ik u van harte 
welkom op deze 81e jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Een bijzonder 
woord van welkom aan Jan Hooge namens de KNVB Noord, Jan Kemkers namens COVS Nederland, 
Jan Ensing namens COVS Noord, Piet Plant en Kristian Bakkelo namens onze zustervereniging 
COVS Oost Groningen en  Olf Pruisman namens COVS Veendam. Ook een bijzonder welkom aan 
onze ereleden Garbrand Nienhuis, Jan Niko de Boer en Roel Visscher en aan al onze leden van 
verdienste. 
 
Tot slot een zeer bijzonder en warm woord van welkom aan Dik Oud, oud-voorzitter en erelid van 
COVS Oost Groningen. Wij vinden het een eer dat je onze jaarvergadering wilde bezoeken en zijn blij 
je te mogen verwelkomen! 
 
Ik wil de vergadering vragen te beginnen met een moment van stilte voor hen waarvan wij het 
afgelopen jaar afscheid van hebben moeten nemen. En dat waren in 2013 helaas diverse 
sportvrienden. Onze gedachten gaan hierbij  eerst uit naar Edo Stukje, die op 8 november overleed na 
een ziekbed van 9 maanden. Edo was 45 jaar lid van onze vereniging. Op de dag van de 
afscheidsplechtigheid van Edo, hebben wij ook afscheid genomen van Lena van Dijken. In 2013 
namen we ook afscheid van de oud-bestuursleden Herman Alt en Koos Poelstra, die beiden overigens 
geen lid van onze vereniging meer waren. Verder kwam Annie de Goede te overlijden, echtgenote van 
ons lid van verdienste Age de Goede. En moesten we afscheid nemen van sportvriend en donateur 
Jan van Klinken. Mag ik de vergadering vragen staande, voor hen die dat kunnen,  een ogenblik stil te 
zijn in hun gedachtenis.    Dank u wel. 
 
Het afgelopen verenigingsjaar heeft in het teken gestaan van respect. Hoewel wij hoopvol zijn over de 
vele goede initiatieven bij tal van voetbalverenigingen, vraag ik me soms ook af of we wel echt wat 
hebben bereikt. Als ik verslagen van wedstrijden lees op de websites van diverse verenigingen, dan is 
het respect namelijk soms ver te zoeken.  Waarom kunnen we niet eens van elkaar accepteren dat er 
fouten gemaakt worden, dat zoiets onderdeel van het spel is? Uiteraard zijn er ook verenigingen die 
wel het goed voorbeeld geven en daar putten wij moed uit. U mag er overigens van uit gaan dat als ik 
verslagen lees waarin onze scheidsrechters in diskrediet worden gebracht, ik hierop reageer en waar 
nodig ook melding maak richting KNVB. Afgelopen seizoen heb ik dit diverse malen gedaan en ben in 
gesprek gegaan met deze verenigingen en met resultaat. 
 
Ik heb het al eens eerder gememoreerd, maar ik blijf mijn zorgen houden over de kaartencontrole in 
de B-categorie. Ik moet zien of dit daadwerkelijk gebeurt. Ik hoop dan ook dat verenigingen die een 
verzoek krijgen van hun tegenstander om geen kaarten controle te houden voet bij stuk houden om dit 
wel te doen. Niet omdat we bureaucratisch willen zijn, maar omdat die spelerspassen een middel zijn 
om mensen die niet op het veld thuishoren te weren! 
 
De B-categorie is sowieso iets wat aandacht verdient van de KNVB en de clubs. We zullen daar onder 
het punt bestuursbeleid meer over zeggen. Ik pleit ervoor om, zoals ik al vaker heb gezegd, 
waarnemers te sturen naar vooral wedstrijden in de B categorie en er zo op toe te zien dat excessen 
worden gemeld. Verenigingen die zich niet aan de spelregels houden zouden in mijn ogen hard 
moeten worden gestraft.    
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De spelregeltest die verplicht wordt voor B-junioren, is dit seizoen nog niet verplicht, omdat dit nog 
wordt gezien als opleidingsjaar. Ik ga er van uit dat het volgende seizoen testen worden afgenomen. 
Een goede zaak. Maar ik vraag mij af wat de sancties zijn bij het niet halen van de spelregeltest? 
Bovendien, zoals bij de presentatie van de plannen al door ons aangegeven, waarom beperken we dit 
tot de B-jeugd? Waarom geen senioren? En blijft het bij die ene test? Ik moet nog zien wat hiervan 
terecht komt. Inmiddels heb ik vernomen dat de KNVB hier een grote taak verwacht van de COVS-
verenigingen. We mogen van alles voor ze doen, maar worden als COVS tegelijkertijd steeds meer 
buitengesloten in allerlei overlegorganen. Dat rijmt niet met elkaar. Wij als vereniging zullen ons 
positief opstellen als deze vraag komt vanuit de KNVB, maar verwachten andersom dan ook meer 
betrokken te worden in de besluitvormingsprocedures van de KNVB.  
 
De andere opbouw van de scheidsrechterspiramide in 2015/2016 baart mij wel enige zorgen. Er zullen 
veel teleurstellingen zijn voor scheidsrechters ten aanzien van promotie en degradatie en met 
betrekking tot aangepaste wedstrijdpakketten. De KNVB in Noord lijkt hier op een verstandige manier 
zich op voor te bereiden, maar de zorgen blijven. Ik spreek de hoop uit dat na deze teleurstelling 
scheidsrechters de fluit niet in de wilgen gaan hangen. Ook hier verwacht ik een taak voor ons als 
COVS-verenigingen.    
 
Het afgelopen verenigingsjaar hebben wij een groot deel van onze beleidsplannen kunnen realiseren, 
waaronder het aantrekken van een sportmasseur. De leden beginnen de weg naar hem steeds beter 
te vinden. We zijn blij dat deze nieuwe faciliteit aanslaat en zullen dit in 2014 dan ook continueren.  
 
Afgelopen week heeft u de vernieuwde Aftrap in de brievenbus gekregen. En ik moet zeggen, hulde 
aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Een schitterende lay-out, veel foto’s en helemaal in kleur. 
De advertentiepagina’s zijn ook dit jaar weer helemaal gevuld. Dat was in deze economisch lastige 
tijden niet gemakkelijk, maar het is Henk weer gelukt . De Aftrap kan hierdoor nog steeds worden 
gedrukt zonder dat de vereniging er geld moet bij leggen.  
 
Vorig jaar gaven wij aan teleurgesteld te zijn dat de adviezen van de commissie toekomst om als 
COVS –verenigingen binnen district Noord meer samen te werken en fusies te onderzoeken niet 
werden opgevolgd. We zijn positief verrast door de ontwikkelingen daarna. Inmiddels zijn Sneek en 
Leeuwarden samengegaan, zijn Centraal Drenthe en Hoogeveen in gesprek met HZO Drenthe én zijn 
ook Veendam en Oost Groningen de mogelijkheden aan het verkennen. Een uitstekende zaak, omdat 
grotere en sterke COVS-verenigingen meer slagkracht voor de scheidsrechter hebben. Wij staan open 
voor samenwerking en hebben dat invulling gegeven bij ondersteuning van de organisatie van het NK 
zaal door COVS Drachten en promoten van clubavonden van Veendam en Oost Groningen onder 
onze leden. 
 
Bij COVS Nederland zullen wij ons sterk gaan maken om een groter deel van de middelen ten goede 
te laten komen aan de basis. Zo zullen we subsidie aanvragen voor ons videoproject en het 
moderniseren van ons spelregelaanbod. Zo denken we aan het ontwikkelen van een spelregelapp. 
Het kan niet zo zijn dat COVS Nederland veel van ons geld in de spaarpot heeft op de bank en er 
niets mee doet. Een zeer groot deel van uw contributie gaat rechtstreeks naar COVS Nederland en 
daar zien we graag meer voor terug. Van de resterende euro’s contributie moeten wij de vereniging 
draaiende houden. Desondanks zij wij één van de goedkoopste verenigingen van Nederland.  
 
De vereniging Groen Geel heeft helemaal aan zijn financiële verplichting voldaan. Wij als vereniging 
zijn blij dat wij dit hoofdstuk goed hebben kunnen afsluiten. Het nieuwe Groen Geel is bovendien op 
het sportpark een prima partner om mee samen te werken! 
 
Tot slot ben ik verheugd dat wij steeds meer een beroep kunnen doen op vrijwilligers om de 
vereniging draaiende te houden, hulde aan deze mensen. Ik wil hen bedanken voor het enthousiasme 
en steun in het afgelopen verenigingsjaar. Dat geldt ook voor mijn mede-bestuursleden, de 
sponsoren, de leden van 50-euroclub en uiteraard ook voor GRC, onze gastvrije huisbaas.  
 
Met deze laatste woorden open ik deze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
 
We gaan over naar agenda punt twee. Het woord is aan de secretaris.’ 
 
02. Mededelingen en ingekomen stukken 
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Secretaris Marcel Bellinga doet de volgende mededelingen: 
- Aantal leden is met kennisgeving afwezig (zie boven dit verslag); 
- Op 25 april komen we met twee teams uit in de Noordelijke spelregelfinale voor COVS-teams; 
- Er is een aantal extra exemplaren van cluborgaan ‘De Aftrap’, deze mogen worden 

meegenomen naar bijvoorbeeld uw eigen voetbalclub; 
- Er is wederom een mogelijkheid tot sparen voor het technische weekeinde Ameland 2015, kijk 

op de site voor extra informatie. 
 
De secretaris heeft ingekomen stukken, te weten: 

- De uitslag van het Johan Roeders spelregelkampioenschap wordt toegevoegd onder 
agendapunt 15; 

- Verslag van de kascommissie wordt toegevoegd onder punt 6. 
 
03a. Vaststellen notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 8 april 2013 
De notulen van de jaarvergadering 8 april 2013 worden vastgesteld, met dank aan de samensteller 
Marcel Bellinga. 
 
03b. Vaststellen notulen (financiële) Ledenvergadering 27 mei 2013 
De notulen van de financiële jaarvergadering van 27 mei 2013 worden vastgesteld, met dank aan de 
samensteller Marcel Bellinga. 
 
04. Jaarverslag 2013 van secretaris Marcel Bellinga 
Het jaarverslag wordt vastgesteld, met dank aan de samensteller Marcel Bellinga.  
 
05. Jaarverslag 2013 van penningmeester Marcel Boekholt 
Robert van Dorst neemt het woord en vraagt of er opmerkingen zijn ten aanzien van het financiële 
jaarverslag. De aanwezigen krijgen de gelegenheid vragen te stellen. Hier maakt niemand gebruik 
van. 
  
Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
06. Verslag van de kascommissie 
De secretaris leest het verslag van de kascommissie voor, zoals opgesteld op 3 maart 2014 door Felix 
Nordhauzen en Roel Visscher: ‘Op donderdag 27 februari 2014 hebben twee leden van de 
kascommissie, namelijk Felix Nordhauzen en Roel Visscher, in aanwezigheid van de penningmeester 
de stukken ingezien die behoren bij de financiële administratie van de vereniging. Door een 
communicatiefout was het derde lid van de kascommissie, Garbrand Nienhuis, niet aanwezig. Wij 
hebben de bescheiden gecontroleerd en in goede orde aangetroffen. De saldi in de kas en op de 
beide bankrekeningen zijn door ons gecontroleerd en in orde bevonden. Onze indruk is dat de 
penningmeester de financiële administratie en de geldmiddelen op een adequate manier beheerd. 
Wel hebben we een tip om het kasgeld drastisch te verminderen. Er was ruim duizend euro in kas en 
dat is gezien de administratie niet nodig. Wij denken dat een paar honderd euro voldoende is. Gezien 
vorenstaande adviseren wij de jaarlijkse algemene vergadering om het bestuur over 2013 decharge te 
verlenen.’ 
 
07. Goedkeuring en decharge voor het bestuur 
Met applaus gaat de vergadering akkoord en het verleent daarmee decharge aan het bestuur. 
 
08. Vaststellen begroting 2014 
De begroting wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
09. Vaststellen contributie 2015 
De contributie voor 2015 wordt conform voorstel vastgesteld op 48 euro voor actieve en 42 euro voor 
(bestaande) niet-actieve leden. 
 
De vergadering gaat ook akkoord met het voorstel om de contributieregeling te wijzigen en een 
administratieve bijdrage van €5,- vast te stellen voor leden die geen machtiging tot automatische 
incasso afgeven, en niet zelf het verschuldigde bedrag voor 1 april van het desbetreffende 
verenigingsjaar overmaken. 
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10. Vaststellen minimum donaties 2015 
De minimum donaties voor 2015 worden conform voorstel ongewijzigd vastgesteld op 25 euro voor 
verenigingen en 20 euro voor individuele donateurs. 
 
Henk Steenhuis vraagt hoelang de donaties voor verenigingen al vast staan? Hij vraagt ook of deze 
bijdrage niet verhoogd kan worden met een bijdrage van €5,- om zo meer geld te genereren. De 
voorzitter geeft antwoord en geeft aan dat de  minimum bijdrage niet verhoogd wordt uit angst voor 
verlies van donateurverenigingen.  
 
11. Bestuursbeleid 
De voorzitter neemt opnieuw het woord: 
‘Zoals we ons algemeen jaarverslag over het jaar 2013 afsloten, is het hoopvol dat bij tal van 
betrokkenen het besef keihard is doorgedrongen dat er op gebied van respect en fair play iets moet 
gebeuren. De KNVB heeft een uitgebreid actieplan opgesteld en is druk bezig met de realisatie 
daarvan, diverse initiatieven zijn ontplooid, voetbalclubs zijn er mee bezig…. Natuurlijk is dit slechts 
een begin en blijf je incidenten houden. Het is mede aan ons als scheidsrechtersvereniging het 
onderwerp op de agenda te houden, waar mogelijk de KNVB en clubs te ondersteunen en waar nodig 
de kritische luis in de pels te zijn. Dat kunt u ook in 2014 zeker van ons verwachten! 
 
In 2013 was het thema respect ook één van onze speerpunten en daaraan hebben we op 
verschillende manieren invulling gegeven, zoals u in ons jaarverslag heeft kunnen lezen. Ook andere 
voornemens zijn gerealiseerd, zoals de taken als belangenbehartiger, het vormen van een thuisbasis 
voor alle scheidsrechters en het verbeteren van ons voorraadbeheer. Helaas is het voornemen om 
een ‘videoproject’ te starten om jonge scheidsrechters extra te coachen nog niet van de grond 
gekomen. Dit willen we in 2014 alsnog realiseren. 
 
In 2014 willen we onze bestaande, en vaak al jarenlang georganiseerde, activiteiten waar nodig 
vernieuwen en moderniseren, zodat ze alle leden blijven aanspreken.  In het verlengde van de 
inspanningen op gebied van respect willen we de dialoog zoeken met verenigingsscheidsrechters en 
scheidsrechterscoördinatoren van voetbalverenigingen. Ook op gebied van spelregels gaan we aan 
de slag. We denken aan meer speels opgezette avonden voor clubs en de inzet van moderne media.  
 
Samengevat hebben we voor 2014 de volgende speerpunten: 

- Blijven hameren op het belang van respect en fair play, in samenwerking met de KNVB, clubs 
en andere initiatieven. Daarbij als het moet ook een kritisch geluid laten horen. Zo willen we 
de inzet van meer waarnemers in de B-categorie bepleiten en zullen we oproepen tot een 
verbetering van de situatie in met name het lagere voetbal: denk aan het beter faciliteren van 
scheidsrechters, het aanspreken van clubs op zaken als ontvangst, begeleiding et cetera; 

- Alsnog, al dan niet in samenwerking met de KNVB en andere partijen, kijken of we onze 
scheidsrechters kunnen helpen in hun ontwikkeling als scheidsrechter door middel van een 
‘videoproject’.  We willen ons ontwikkelen als regionaal centrum voor scheidsrechters; 

- Het waar nodig vernieuwen van onze bestaande activiteiten; 
- Het zoeken van de dialoog en samenwerking met scheidsrechterscoördinatoren en 

verenigingsscheidsrechters van de voetbalverenigingen en het aan de kaak stellen van de 
omstandigheden in de B-categorie; 

- Het stimuleren van een betere spelregelkennis onder alle voetballiefhebbers, liefst op 
moderne manier en in samenwerking met de verenigingen. 

 
Daarnaast blijven we onze rol als thuisbasis voor scheidsrechters, als belangenbehartiger en als 
sportvereniging vol overtuiging vervullen. Dat doen we graag samen met u. Op naar een mooie 
toekomst!’ 
 
Roel Visscher geeft een compliment omtrent onze inzet met betrekking tot het thema “respect”. Hij 
stelt ook dat de leden van onze vereniging de hand in eigen boezem moeten steken. Marchanderen, 
niet alle regels hanteren en zogenaamde grootspraak et cetera horen niet bij scheidsrechters thuis 
meent hij. Visscher stelt ook dat het geen mogelijkheid is om “automaten” te maken van 
scheidsrechters. De voorzitter reageert door te stellen dat wij onze leden hierover informeren en 
aanspreken op hun gedrag waar wij dat nodig achten. Hij geeft ook aan dat er geregeld gesprekken 
zijn tussen de leden, op bijvoorbeeld trainingsavonden. Hier worden dit soort zaken ook aan de kaak 
gesteld. 
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Gert-Jan Ris vraagt Visscher of hij bijeenkomsten wil organiseren over het “gedrag van de 
scheidsrechter”. Ris vraagt dit ook aan de voorzitter. De voorzitter geeft aan dat dit niet direct 
noodzakelijk lijkt te zijn, maar dat ook de RCS’s welkom zijn om aan deze verbeterslag deel te nemen. 
 
Jan Niko de Boer geeft een voorbeeld dat spelers en teams onderling ruilen om aan voldoende 
spelers te komen en geeft daarbij aan dat de B-categorie een lastige categorie is om te fluiten, mede 
doordat niet alle spelers het spelletje even serieus nemen. Beoordeel deze categorie dus niet te 
streng, aldus De Boer. De voorzitter geeft aan dat hij ziet dat de excessen juist in deze categorie 
ontstaan en dat er wel op gelet gaat worden, ook door de scheidsrechters. Ook geeft hij aan dat er 
juist in deze categorie spelers meespelen die niet speelgerechtigd zijn voor de betreffende club of de 
KNVB in zijn algemeenheid. 
 
Theo Kok geeft aan dat het respect langzamerhand verdwijnt uit de maatschappij, en daarmee ook 
van het voetbalveld. Leg deze problemen niet alleen op het bordje van de verenigingen. Hij vraagt of 
het bestuur zich sterk kan maken voor controle van de spelerspassen in de kleedkamer in plaats van 
op het veld. Marcel Bellinga reageert dat dit sinds de tweede seizoenshelft van 2013-2014 is 
toegestaan. 
 
De vergadering stemt daarna door middel van een applaus in met de uitgesproken voornemens.  
 
12. Eventuele royementen 
De penningmeester geeft aan dat niemand in aanmerking komt voor een royement.   
 
13. Bestuursverkiezingen 
De vergadering stemt in met de herbenoeming van voorzitter Robert van Dorst, penningmeester 
Marcel Boekholt en bestuurslid Evert IJspeert. Allen zijn herbenoemd voor een periode van twee jaar. 
 
14. Benoeming leden diverse commissies 
Conform voorstel worden de commissies als volgt samengesteld: 

- ontspanningscommissie: Jannes Mulder; 
- technische commissie: Roel Bellinga, Bert Kamstra, Henk Steenhuis (allen trainers), 

Jannes Mulder (algemeen), Sam Dröge, Marc van der Haak en Marcel Boekholt (allen 
technisch weekeinde) en Marije Deuring (voetbalzaken); 

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

Jongeling en vacature. 
 
Bob Kempinga vraagt of de extra reserve noodzakelijk is. Marcel Bellinga geeft aan dat er twee 
reserveleden noodzakelijk zijn en de kascommissie wordt benoemd tijdens de jaarvergadering. Na 
twee achtereenvolgende jaren de kascontrole uitgevoerd te hebben, dienen de reserveleden door te 
stromen en mogen de op dat moment nog huidige kascommissieleden niet voor een derde 
achtereenvolgende maal de kascontrole uitvoeren. 
  
De voorzitter geeft aan dat Bert Volders toetreed als reserve in de kascommissie voor 2014-2015. 
 
15. Huldeblijken 
Klaas Smith krijgt het woord voor het uitreiken van de Johan Roedersbokaal: ‘Half Nederland zou mee 
kunnen doen aan deze spelregelwedstrijd. De eerste ronde was een makkie’, aldus Smith. ‘Het aantal 
deelnemers werd daarna wel minder. Na drie rondes was nog alles mogelijk. De vierde en vijfde ronde 
werd door een aantal leden foutloos gemaakt en er was nog maar weinig tijd voor de laatste en 
beslissende zesde ronde’, zo stelt Smith. Hij gaat verder: ‘Gelukkig hoefde er dit jaar geen barrage 
plaats te vinden tijdens de vergadering. Er kwamen zo twee winnaars uit de bus. In den lande is Willie 
Timmers uit Kaatsheuvel de winnaar. Binnen onze vereniging wordt Bert Volders als winnaar 
gekroond met een totaal van 290 punten.’ Volders krijgt de beker overhandigd van Klaas Smith. Sam 
Dröge eindigt als tweede en is zijn titel weer kwijt. Smith geeft ook nog aan dat hij vertrouwen heeft in 
de districtsspelregelwedstrijd en dat we als vereniging een goede kans maken op de titel en hoopt op 
een grote schare supporters op 25 april in Wildervank. 
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Bert Volders geeft na het overhandigd krijgen van de beker aan, dat hij altijd uitziet naar het moment 
dat “De Aftrap” op de deurmat belandt om de vragen te mogen maken. Hij geeft daarbij een groot 
compliment aan Klaas Smith, voor de soms onmogelijke vragen.  
 
Robert van Dorst richt zich tot Henk Steenhuis: ‘Henk, tijdens het voorbije succesvolle Sportweekend 
op Ameland gaf je te kennen te willen stoppen met de organisatie en het stokje graag door te geven 
aan de jeugd in de persoon van Sam Dröge. We respecteren die beslissing, en willen je hier, tijdens 
de vergadering, alvast bedanken voor het initiatief tot het organiseren van het jaarlijkse weekeinde. Dit 
startte zo’n dikke zestien jaar geleden. Ik zeg je toe dat we er in een later stadium, ik denk op 
Ameland in januari 2015, nog een keer op terug zullen komen. Dank!’ Onder luid applaus geeft Robert 
een bos bloemen aan Henk.   
 
Robert van Dorst richt zich tot Bob Kempinga: ‘Bob, een poos geleden verraste je een aantal mensen 
met de mededeling dat je zou stoppen als scheidsrechter en dat je laatste wedstrijd al in januari zou 
plaatsvinden. Helaas waren we als bestuur niet in de gelegenheid bij die wedstrijd aanwezig te zijn en 
daarom willen we je vanavond kort in het zonnetje zetten. Je hebt je als scheidsrechter snel naar 
groep 1 opgewerkt en daar laten zien waar je kunt. Een echte ambassadeur voor de KNVB, alle 
scheidsrechters en daarmee ook voor onze vereniging. We willen je dan ook feliciteren met een mooie 
loopbaan, wensen je het allerbeste toe en hopen dat je kennis niet verloren gaat én dat we je 
regelmatig mogen blijven begroeten bij onze vereniging.’ Onder luid applaus geeft Robert een bos 
bloemen aan Bob.   
 
Robert van Dorst richt zich tot Piet Plant: ‘Op een moment dat het echt nodig was stond jij op en nam 
de leiding bij de COVS Oost Groningen. Onder jouw leiding bleef de COVS-groep Oost Groningen er 
één zoals wij die al die jaren al kennen: klein, maar daadkrachtig, gezellig, altijd opkomend voor de 
belangen van de scheidsrechters. Jij deed je ding op een voor jouw geheel eigen wijze. Kritisch als 
het moet, vol complimenten als het kan. We hebben alle respect daarvoor. Op 24 maart treed je af als 
voorzitter van COVS Oost-Groningen. Daarbij zijn we uiteraard aanwezig, maar we willen je nu als 
dank voor de prima samenwerking alvast in de bloemen zetten.’ Onder luid applaus geeft Robert een 
bos bloemen aan Piet Plant. 
 
Jan Ensing reikt namens COVS Noord een aantal spelden uit. Hierbij spreekt hij de volgende 
woorden: ‘COVS Groningen is één van de grootste en mooiste verenigingen. COVS Noord is trots op 
deze vereniging. Daarnaast zijn gesprekken met Jan Hooge van de KNVB Noord constructief, het 
overleg is altijd goed. Bijeenkomsten in Groningen voor COVS of KNVB zijn vaak geslaagd, het lijkt 
een succesformule te zijn’. 
 
Ensing gaat verder: Jan Swart en Arie Brink, boegbeeld van de vereniging, voorheen trouw bezoeker 
van activiteiten en bij Leek doet hij nog steeds het nodige voor de scheidsrechters. Zij zijn 25 jaar lid, 
maar helaas niet aanwezig. Wel aanwezig en ook 25 jaar lid is Marcel Bellinga’. Ensing noemt Marcel 
Bellinga de bemoeial van de vereniging. Hij feliciteert Marcel met zijn 25-jarig jubileum en speldt hem 
de onderscheiding op.  
 
Jan Ensing richt zich dan tot voorzitter Robert van Dorst die wordt onderscheiden met de gouden 
speld van de COVS: ‘De naam Robert van Dorst mag met hoofdletters worden geschreven bij deze 
vereniging. Dit vanwege zijn grote verdiensten binnen de groep Groningen en binnen het district’. 
Ensing gaat verder: ‘Als voorzitter is Robert de man van verbinding en het compromis. Naast zijn 
werkzaamheden binnen de vereniging is Robert ook actief als rapporteur landelijke lijst en als 
talentencoach’. De gouden speld van de COVS wordt uitgereikt door Jan Ensing. Ensing besluit met 
een felicitatie aan de herbenoemde bestuursleden. 
 
Daarna neemt vice-voorzitter Martin Schipper het woord:  
 
‘Geachte vergadering, 
 
Sorry voorzitter dat ik even inbreek, maar ik wil graag aandacht vragen voor het feit dat jij vandaag 
precies 20 jaar voorzitter van onze vereniging bent en al 24 jaar bestuurslid. Dat is niet zomaar iets.  
 
Je werd voorzitter in een moeilijke tijd: het aantal scheidsrechters landelijk liep terug, onze vereniging 
had grote juridische problemen met Groen Geel en ook het ledental liep terug naar onder de 150. Jij 
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pakte de handschoen op, verzamelde de mensen om je heen die volgens jou iets aan de vereniging 
konden bijdragen en nam je verantwoordelijkheid. Onder jouw leiding is de vereniging in die 20 jaar uit 
de neerwaartse spiraal geklommen en uitgegroeid tot een bloeiende en levendige vereniging met ruim 
200 leden. Een vereniging die vaak als voorbeeld voor anderen wordt genoemd!  Daarin heb jij een 
hele grote rol gespeeld door mensen te motiveren, door in te zetten op nieuwe initiatieven en door 
dicht bij jezelf te blijven.  
 
Je bent in al die jaren de verbindende factor geweest en dat ben je tot op de dag van vandaag. Je 
geeft ruimte aan de mensen om je heen, je realiseert je dat de jeugd het straks moet overnemen en je 
hamert steeds op het belang van nieuwe ideeën. Misschien ben je niet de grootste spreker van 
nature, maar je staat er wel, ook op de moeilijke momenten en hebt altijd een goed inhoudelijk 
verhaal. Je bent de man van het compromis en hebt het dan in het bestuur ook wel eens zwaar te 
verduren met enkele anderen…. Je hebt een visie, je werkt op allerlei fronten keihard en hebt oog 
voor de mens achter de scheidsrechter. En bovenal ben je gewoon een hele aardige vent! 
 
We hebben in het bestuur een beetje de ongeschreven regel dat we, los van de reguliere COVS-
onderscheidingen, bestuursleden niet voordragen voor de bijzondere titels die we kennen, maar voor 
jou maken we op de dag dat je 20 jaar voorzitter bent graag een uitzondering…. 
 
Geachte vergadering, volgens de statuten kan de algemene ledenvergadering leden die bijzondere 
verdiensten hebben gehad, onderscheiden met de benoeming tot erelid of lid van verdienste van onze 
vereniging. Het zal u inmiddels niet meer verrassen dat wij Robert willen voordragen. Robert is zoals 
gezegd bestuurslid sinds 1990 en voorzitter sinds 1994. Hij was daarnaast onder andere actief in de 
redactiecommissie en technische commissie, fungeerde gedurende een jaar als interim bestuurslid 
van COVS Noord, was trainer van onze vereniging, maakte onderdeel uit van de commissie toekomst 
van COVS Noord en staat nog steeds elke donderdag achter de bar. Ook voor de KNVB heeft Robert 
als oud-scheidsrechter, als rapporteur en als talentencoach grote verdiensten. We hopen dat je nog 
jaren door wilt gaan! Het bestuur wil de vergadering voorstellen Robert te benoemen tot Lid van 
Verdienste!’  
 
De vergadering gaat akkoord door middel van applaus. De versierselen worden door Martin Schipper, 
vice-voorzitter, opgespeld. Robert reageert: ‘Ik ben blij verrast en was absoluut niet op de hoogte’. Hij 
bedankt voor het vertrouwen, geeft aan dat hij het voorzitterschap met plezier doet en bedankt zijn 
mede bestuursleden hiervoor. ‘Ieder heeft zijn kwaliteit, waarvoor dank. Jonge mensen worden 
ingezet, om in de toekomst het stokje over te nemen. Nogmaals dank’. 
 
16. Rondvraag 
Jan Kemkers: ‘Durf niet in het Drents te gaan spreken hier in Groningen. Bedankt voor de uitnodiging, 
ik wilde al langere tijd mijn gezicht weer eens laten zien. In de afgelopen jaren is er het nodige 
veranderd binnen de COVS, maar ook binnen de diverse verenigingen. Maar, dingen zijn ook 
hetzelfde gebleven. Binnen de COVS zijn mensen veel met elkaar bezig, soms te veel. Er wordt 
geregeld over de groep Groningen gesproken binnen COVS Nederland. Model van de groep 
Groningen wordt vaak gehanteerd, daarvoor uiteraard mijn complimenten’. Daarnaast is Kemkers 
positief over KNVB-Noord, er is een goede structuur zonder teveel dwarsverbanden. Waardering voor 
Noord in samenspraak met COVS groepen. Terugkomend op de inleiding van de voorzitter, het 
kritisch kijken naar de kosten naar COVS Nederland. ‘Er is een discussie met voorzitters over de 
hoogte van de contributie, en doe dit ook binnen de vereniging. Kom met constructieve voorstellen in 
de richting van COVS Nederland. De COVS moet vooruit. Het lidmaatschap moet van toegevoegde 
waarde zijn voor de leden’! Kemkers geeft aan dat ze de leden nodig hebben en bedankt nogmaals de 
vergadering voor de uitnodiging en feliciteert het bestuur met de herbenoeming en feliciteert in het 
bijzonder de voorzitter met zijn onderscheidingen. Hij overhandigt Marcel Bellinga en Robert van Dorst 
twee blauwe stropdassen van de COVS. 
 
Jan Hooge: ‘Bedankt voor de uitnodiging. Ik wil meteen van de gelegenheid gebruik maken om een 
motie van vertrouwen uit te spreken richting de groep Groningen’. Ook geeft hij aan trots te zijn op 
Groningen, een goede basis binnen de COVS. Hooge vervolgt: ‘Er is sprake van bestuurlijke 
vernieuwing binnen KNVB, de COVS-zetel is verdwenen. Afspraak is dat dit niet ten koste gaat van 
communicatie onderling. Communicatie is erg belangrijk naar scheidsrechters, waarnemers, et cetera’. 
Uitstel van de piramide is goed aldus Hooge. ‘Het betreft een ingrijpende verandering en die moet 
zonder (grote) problemen verlopen, dat leek nu niet aan de orde. We moeten naar de verenigingen 
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toe, gezicht laten zien en horen wat er speelt. Mede daarom zijn “we” bezig met opstart van pilot 
“coördinator scheidsrechters”. KNVB geeft aan adequaat te helpen waar dat nodig is door niet lukraak 
BOS-cursussen te geven, maar ook andere cursussen, welke vraag is er en wat kan er concreet 
aangeboden worden naar verenigingen en hun arbitrage toe. COVS is hierbij van groot belang. Stapje 
voor stapje steeds groter en beter worden is het plan’. Hooge spreekt ook zorgen uit over aantal 
scheidsrechters dat na een cursus blijft fluiten, dit zijn er te weinig. Hooge gaat verder: ‘Meer en 
betere begeleiding is een pre. COVS, verenigingsbestuurders en eigen scheidsrechters zijn nodig om 
dit tot stand te brengen. Zet je dus in voor de verenigingen’! Hooge sluit af met de mededeling dat op 
17 maart een website online gaat waar B-junioren (en andere geïnteresseerden) spelregels kunnen 
oefenen. Hooge bedankt nogmaals en feliciteert de voorzitter en Marcel Bellinga: ‘Het gaat om twee 
terechte onderscheidingen’. 
 
Robert: ‘Bedankt Jan, ook voor de prettige samenwerking met KNVB Noord’. Hij benoemt ook nog 
project bij ZFC Zuidlaren om scheidsrechters te begeleiden. ‘Het resultaat is een aantal 
scheidsrechters uit die groep, die soms hoog fluiten binnen de KNVB. Hopelijk kan het op deze manier 
voortgezet worden bij andere verenigingen om zo het aantal scheidsrechters dat er nodig is binnen 
het district te waarborgen en te vergroten’! 
 
Piet Plant: Geeft aan overrompeld te zijn door dat wat gebeurd is vanavond. Ook hij geeft een groot 
compliment aan Marcel Bellinga en Robert van Dorst. ‘Dit zal de laatste keer zijn dat ik als voorzitter 
van Oost Groningen op jullie jaarvergadering ben’. Hij geeft aan betrokken bij COVS Groningen te zijn: 
‘Er zijn veel bekende mensen waar prettig mee samen te werken is’. Hij benoemt enkelen, en in het 
bijzonder Jochem Kamphuis en vertelt een anekdote.  
 
Robert geeft aan dat Plant nog wel even mee kan: ‘We hopen je nog vaak te mogen begroeten, op de 
velden of in Oost-Groningen als we bij jullie op bezoek zijn’. 
 
17. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:44 uur onder dankzegging van ieders inbreng en wenst 
iedereen een goede thuisreis, in het bijzonder Dik Oud op zijn reis naar Enschede. 
 
Evert IJspeert, bestuurslid 
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