
Notulen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  Scheidsrechtersvereniging Groningen en
Omstreken op 13 september 2021  in Restaurant de “Coendersborg”  in Groningen

Aanwezig: 34 leden (+ 7 bestuursleden) en 6 genodigden
Afwezig met kennisgeving: Wouter Horst, Dirk Koning, Garbrand Nienhuis, Douwe Efdee, Freek
Vandeursen, Richard Meints, Felix Nordhauzen, Appie Zwerver, Henk Mulder, Jan Niko de Boer
en Olaf Smit.

1.0 Opening door de voorzitter
Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging heet ik u van harte welkom op de
ledenvergadering van onze vereniging. Een bijzonder woord van welkom wil ik richten aan onze
ereleden en leden van verdienste.
Ik wil de vergadering vragen te beginnen met een moment van stilte voor leden, donateurs en relaties
waarvan wij helaas het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen.
Wij gedenken Gerard Helsma ( lid), Peter Kraan ( lid) , Truus Visser ( donateur) en Egbert Mulder
( oud lid)
Zoals wij allen al vaker hebben gezegd en gehoord. Een bijzonder jaar. Geen grote clubactiviteiten,
nieuwjaarsreceptie en zelfs geen technisch weekend  Ameland. Ook moet worden gememoreerd het
stilvallen van cursussen en scholing door de K.N.V.B. waardoor de instroom van nieuwe leden stil is
komen te liggen. Het bestuur hoopt dat wij vanaf nu weer de blik op vooruit kunnen richten en dat de
pandemie uitdooft.
2021 is ook een nieuwe start van ons als bestuur. Hopelijk met komend jaar weer de activiteiten die
jullie van gewend zijn.
Speerpunten zullen zijn het starten met een nieuwsbrief, dit in plaats van het clubblad de Aftrap, het
opfrissen van onze website, het behouden en werven van nieuwe leden.
Kijkt u naar de bestuurstafel dan ontbreken dan zien we daar nieuwe gezichten en vandaag nemen wij
afscheid van de secretaris van het bestuur. Meine Groefsema, Jan Willem Bouw en Pascal Souhuwat
gaan enthousiast invulling geven aan hun bestuurstaak. U kunt hun daarbij helpen door zaken aan te
dragen. Ik ben blij dat alle posities nu zijn ingevuld.
Trots zijn wij ook dat scheidsrechter Björn Kuipers een puike prestatie op het EK voetbal heeft
neergezet en de finale heeft mogen leiden. Voor de arbitrage in Nederland een goede zaak. Ook wil ik
zorgen met u delen over het tekort aan scheidsrechters veldvoetbal en zaalvoetbal. De situatie is
dusdanig dat verenigingsscheidsrechters meer en meer wedstrijden moeten leiden, soms ook ver
boven hun niveau. Zorgen blijven er ook over molestaties van ( jonge) scheidsrechters.
Na deze woorden verklaar ik de vergadering als geopend.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Secretaris Marcel Bellinga krijgt het woord. Deze deelt mee dat een aantal leden met kennisgeving
afwezig is (zie bovenaan deze notulen). De secretaris deelt vervolgens mede dat er ingekomen
Tot slot doet de secretaris een aantal huishoudelijke mededelingen. Punt 2 Mededelingen en
ingekomen stukken jaarvergadering 2021

Ingekomen stukken:
- verslag kascommissie >> punt 6

Mededelingen:
● Diverse leden hebben via linkedin een connectieverzoek gehad van iemand die betrokken is

bij slimsportwedden.nl. We adviseren je om hier niet om in te gaan. Wij hebben ook melding
bij de KNVB gemaakt.

● Op de paspoppen hier ziet u de nieuwe kledinglijn van de vereniging. Op onze site meer
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informatie. Donderdag 23 september is de officiële presentatie en de gelegenheid te passen
tijdens een clubavond. Er kan die avond worden getraind en we zorgen voor een hapje en
drankje.

● En in samenwerking met COVS Nederland en KNVB verzorgen de trainers van de betaalde
scheidsrechters van de KNVB op 21 oktober een heuse trainingsclinic. Aanmelden niet nodig.

3. Vaststellen notulen  Algemene Ledenvergadering 21 september 2020.
De voorzitter stelt de notulen van de ledenvergadering van 21 september 2020 aan de orde. Vanuit de
vergadering komen geen op- en aanmerkingen. De notulen worden door de leden onveranderd
vastgesteld. De voorzitter dankt Martin Schipper (notulist)  voor de uitvoerige en zorgvuldige wijze van
verslaglegging.

4. Algemeen Jaarverslag 2020 van de secretaris Marcel Bellinga
De voorzitter stelt het algemeen jaarverslag van de secretaris over 2020 aan de orde. Het jaarverslag
is gepubliceerd in “de Aftrap” en is gepubliceerd op de website van de vereniging:
www.covsgroningen.nl. Het jaarverslag geeft een gedetailleerd beeld over het verenigingsjaar 2020 en
biedt de lezer een overzicht van de vele activiteiten die zijn ontplooid.
De voorzitter vraagt of de leden kunnen instemmen met het jaarverslag van de secretaris. Het verslag
wordt bij acclamatie vastgesteld. De voorzitter dankt de secretaris voor het opmaken van het verslag.

5. Jaarverslag van de penningmeester.
De voorzitter geeft het woord aan Martin Schipper, penningmeester a.i. voor de behandeling van de
financiële stukken over 2020. In goede samenspraak met financieel adviseur J. Ensing is de
jaarrekening 2020 opgemaakt en zijn de exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt.

6. Verslag van de kascommissie.
De secretaris leest het verslag van de kascommissie voor.
“Op 29 juni zijn wij, Marc de Lang en Henk de Wit als leden van de kascommissie bij de
penningmeester thuis geweest om conform het vastgestelde protocol van 15 april 2019 de financiële
stukken te controleren alsmede het financieel jaarverslag.
Wij kwamen een boekhouding tegen opgezet in excel, waarbij wij op onduidelijkheden stuitten die niet
direct verklaarbaar waren. Deze zijn later uitgezocht door de penningmeester en tot onze
tevredenheid correct bevonden. Oorzaak overlopende posten die voor dubbele boekingen gezorgd
hadden.
Voor de duidelijkheid en transparantie willen wij voorstellen om van het excel systeem af te stappen en
over te gaan op een boekhoudprogramma die automatisch de bankafschriften inleest. Inmiddels heeft
de penningmeester een proefpakket aangevraagd met als doel 2021 daarin onder te brengen. Dit na
toestemming van de vergadering alsmede het afschaffen van de overlopende zaken en over te
stappen van controle op boekjaar naar volgend boekjaar. Als voorbeeld de post huur en verlichting; bij
controle aan de hand van de bankafschriften kwamen wij tot een totaal van € 769,07 en vanuit het
excel systeem € 836,07. Het verschil bleek een maandtermijn te zijn van € 67,00 uit een voorgaand
jaar die gecorrigeerd is in de overlopende posten. Voor de geïnteresseerde heeft Henk de Wit een
voorbeeld meegenomen aan de hand van ingevoerde bankafschriften 2020.
De bedragen van de beginbalans  komen overeen met de eindbalans van het vorige jaarverslag en de
balans in de administratie. Kas betalingen komen niet voor omdat de penningmeester of bestuurslid
die het kasgeld in ontvangst neemt dit direct op de rekening van de COVS stort met vermelding wat de
bron is. Wij zijn in de bankafschriften geen kasopnames tegen gekomen. Voor elke uitgave is een bon
of factuur aanwezig.
Er zijn geen grote afwijkingen geconstateerd in vergelijking met de balans van vorig jaar. Door afname
ledental valt de realisatie ten opzichte van de begroting lager uit.  Kortom de kascommissie is van
mening, naar eer en geweten, dat de penningmeester een correcte boekhouding gevoerd heeft “.
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7. Goedkeuring en decharge voor het bestuur
De voorzitter vraagt aan de leden of zij akkoord kunnen gaan met de Balans en de Winst- en
Verliesrekening over 2020. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.

8. Vaststellen begroting 2022.
De penningmeester a.i. , Martin Schipper, geeft namens het bestuur een toelichting op de begroting
voor 2022.  Het bestuur heeft op voorspraak van leden besloten de begroting voortaan in het jaar
voorafgaand aan het begrotingsjaar te presenteren. De penningmeester deelt mee dat het bestuur de
gevolgen van de pandemie niet geheel kan overzien t.a.v. het ledenbestand, activiteiten en technisch
weekend Ameland. Bij het ramen van de posten is gekeken naar de exploitatie van 2020.
De leden stemmen in met de begroting voor het jaar 2022.

9. Vaststellen contributie 2022
De ledenvergadering stelt de contributie voor 2022, conform voorstel van het bestuur, vast op € 60,00
en voor niet actieve leden vast op € 52,00

10. Vaststellen minimum donaties 2022
De ledenvergadering stelt het minimum voor donaties, conform voorstel van het bestuur vast op
€ 25,00 voor donateurverenigingen en € 21,00 voor individuele donateurs.

11. Bestuursbeleid.
De wereld staat sinds maart 2020 behoorlijk op z’n kop. Vanaf het begin van de coronapandemie
hebben we als vereniging steeds gekeken wat er wel mogelijk was, waarbij de veiligheid en
gezondheid voorop stond. Bovendien hebben we in de zomermaanden, toen er meer mogelijk was,
volop doorgetraind. Andere activiteiten die normaal gesproken binnen plaatsvinden hebben we niet
gehouden. Ondertussen is op bestuurlijk vlak hard gewerkt. Zo realiseerden we een nieuwe kledinglijn
en zijn de taken van eerst Robert als voorzitter en daarna van Marcel als secretaris overgedragen. We
hopen dat er steeds meer mogelijk is en dat het seizoen 2021-2022 een wat normaler verloop kan
krijgen.

Met de na vanavond voltooide vernieuwing en verjonging van het bestuur gaan we met nieuw elan en
met veel vertrouwen de toekomst tegemoet. Daarbij koesteren we het verleden en het goede dat er al
is én veranderen we waar nodig.

In de nabije toekomst willen we het volgende bereiken:
● We willen met een kritische blik naar ons huidige pakket aan activiteiten en faciliteiten kijken.

De mogelijkheid om elkaar te ontmoeten blijft bij activiteiten een belangrijk uitgangspunt. Bij
de faciliteiten willen we waar mogelijk meer maatwerk bieden.

● We willen ons komend jaar richten op diverse specifieke doelgroepen, zoals vrouwen,
assistent-scheidsrechters en jongeren.

● Na onze oproep in december 2020 over diversiteit in de sport willen we ons op dat thema
blijven uitspreken en kijken wat we meer op dat gebied kunnen doen, bijvoorbeeld richting
voetbalverenigingen.

Verder gaan we in 2021-2022 aan de slag met het vernieuwen van onze website en overige
communicatie, willen we een promotiefilmpje realiseren en bereiden we een aanpassing van onze
statuten en huishoudelijk reglement voor. Dit laatste is nodig door de invoering van een nieuwe Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). In die wijzigingen zullen we ook het door deze
ledenvergadering in 2019 vastgestelde protocol kascontrole, ons privacybeleid en de
contributieregeling meenemen.
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Ideeën en wensen genoeg. En na een lange periode vol coronanieuws staan we te trappelen om
ermee aan de slag te gaan. Dat doen we graag samen met u!

12. Eventuele royementen
Het bestuur doet in deze vergadering geen voorstel tot het royeren van leden.

13. Bestuursverkiezingen
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is de heer Marcel Bellinga , secretaris. Periodiek aftredend  en
herkiesbaar als penningmeester is Martin Schipper. Periodiek aftredend en herkiesbaar is Marc van
der Haak.  Het bestuur stelt voor Jan Willem Bouw te benoemen tot secretaris van de vereniging.
Het bestuur stelt tevens voor Pascal Souhuwat te benoemen tot bestuurslid.  De vergadering stemt in
met de benoemingen. De voorzitter feliciteert de benoemde bestuursleden. In het vervolg van de
vergadering zal hij aandacht besteden aan het aftreden van de secretaris, de heer M. Bellinga.

14. Benoeming leden diverse commissies
De commissies worden conform voorstel als volgt samengesteld:

- Technische commissie: Bert Kamstra ( trainer)  Marc van der Haak,  (technisch weekend).
- Communicatiecommissie: Marije Deuring en Pascal Souhuwat
- Commerciële commissie: vacature.
- Kascommissie: Marc de Lang, Roel Visscher en Henk de Wit, en als reserves  Klaas Smith

en Simon Schuil.

15. Huldeblijken
De voorzitter geeft de heer Johan Suurd namens COVS Nederland het woord. Hij vraagt Marcel
Bellinga naar voren te komen. Hij richt uitvoerig het woord tot Marcel Bellinga, waarin hij de grote
verdiensten van Marcel memoreert voor de Scheidsrechtersvereniging Groningen en ook  COVS
Nederland. Een periode van nagenoeg 30 jaar als secretaris, redacteur clubblad en Public relations
namens de vereniging vertolkte. Alles maakt dat het  hem een grote eer is  om de Gouden Speld van
COVS Nederland aan Marcel Bellinga uit te reiken.

Ik wil beginnen met een woord van waardering voor Bert Kamstra. Bert, je bent al jaren in
verschillende functies actief voor onze vereniging. Je bent niet voor niets al eerder tot lid van
verdienste benoemd. Onlangs verscheen de laatste uitgave van ons clubblad De Aftrap. Samen met
Marcel heb jij daar al die jaren je geweldig voor ingezet. Eigenlijk deed jij al die dingen die Marcel niet
zo leuk vond, zoals het regelen van het drukwerk en de verzending. Dank daarvoor! Bij het afscheid
van ons clubblad onderstrepen we onze waardering graag met een bloemetje.

In 2006 werd Albert Oost lid van onze vereniging. Je stapte over van de toenmalige Leeuwarder
scheidsrechtersvereniging, waarvan je in 1978 lid was geworden. Dat is inderdaad al 43 jaar geleden.
Door een omissie in onze ledenadministratie staan we daar vandaag pas bij stil, met onze excuses.
Albert, je bent een graag geziene gast bij clubactiviteiten, gaat jaarlijks met plezier mee naar Ameland
en hebt tal van verdiensten voor de KNVB en vooral voor de functie van assistent-scheidsrechter. Van
harte met 43 jaar lidmaatschap! De voorzitter reikt hem de bijbehorende  COVS speld uit, vergezeld
van de oorkonde en een boeket bloemen.

Vervolgens richt de voorzitter het woord tot Henk Steenhuis.  Henk, wat zijn we blij dat jij er vanavond
bent. Jouw verhaal is bekend. Wat heb jij veel voor onze club betekend. Als drijvende kracht achter
Sportweekend Ameland, de commerciële commissie en diverse evenementen heb je enorme
verdiensten. Ook was je jarenlang onze gewaardeerde trainer. Je bent niet voor niets al jaren lid van
verdienste. Vandaag 40 jaar lid. Een mijlpaal, waarmee we je graag feliciteren. Henk ontvangt de
bijbehorende COVS speld, de oorkonde en een boeket bloemen.
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En dan Simon Buurlage. Al 50 jaar lid. Eén van de vele leden in het verleden met een achtergrond bij
voetbalvereniging Gruno. Uit de verhalen een kleurrijke persoonlijkheid, die bijvoorbeeld ooit zelf
posters liet maken onder de noemer ‘handen af van de scheids’. Blij dat je nog altijd lid van onze club
bent. Van harte met 50 jaar lidmaatschap! De voorzitter reikt hem de bijbehorende COVS-speld, een
oorkonde en een boeket bloemen.

Jan Kemkers, de volgende jubilaris van vanavond. In 2016 lid geworden na het opheffen van COVS
Centraal Drenthe, de club waarvoor je tal van verdiensten hebt gehad en waarvan je al in 1969 lid
werd. Ook jou hadden we eigenlijk al eerder de speld voor 50 jaar kunnen uitreiken. Een echte
bestuurder. Je hebt veel verdiensten voor COVS Centraal Drenthe, COVS Noord en de KNVB gehad.
En nu nog altijd trouw COVS-lid. Van harte!  De voorzitter reikt hem de bijbehorende COVS speld uit,
de oorkonde en een boeket bloemen uit.

De volgende leden zouden in de vergadering in het zonnetje worden gezet, doch zijn om moverende
redenen afwezig.

● Isaak Risteriuw, 25 jaar lid van de COVS
● Jos Boerema, 25 jaar lid COVS.
● Jan Niko de Boer, 55 jaar lid COVS.

16.  Rondvraag
De voorzitter geeft leden de gelegenheid van de rondvraag gebruik te maken.
Hij geeft Robert de Wit het woord. Robert feliciteert de benoemde en herbenoemde bestuursleden en
kaderleden. Verder staat hij stil bij het overlijden van Peter Kraan, Gerard Helsma en Truus Visser.  Hij
feliciteert ten slotte alle jubilarissen.

Theo Kok krijgt het woord van de voorzitter. Hij vraagt aandacht voor het 90 jarig jubileum van de
vereniging in 2023.  Hij roept het bestuur op invulling te geven aan dit heugelijk feit.

Tot slot krijgt in de rondvraag de heer D’Ancona het woord. Hij richt in een gloedvol betoog het woord
tot de aanwezige leden. Hij schetst zijn beeld over arbitrage, zijn trots op onze leden en zijn
waardering voor het bestuur. Hij roept op de schouders er onder te zetten en de hobby van arbitrage
op een enthousiaste wijze onder de aandacht te brengen.

17. Sluiting
De voorzitter  dankt de leden voor hun aanwezigheid en bijdrage in de discussie. Hij sluit de
vergadering . Hij stelt voor een korte pauze te houden, in welke de aanwezigen een drankje van de
vereniging krijgen aangeboden. Na deze korte pauze vervolgen wij met een informeel gedeelte waarin
afscheid wordt genomen van Marcel Bellinga.  Na de sprekers zal de bijeenkomst in de serre in
informele sfeer worden voortgezet.  De voorzitter wenst allen alvast voor nadien een prettige reis naar
huis.

Notulist  Martin Schipper
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Verslag afscheid van de scheidend secretaris, de heer Marcel Bellinga.

De voorzitter, Marco Oosting , vraagt de leden en belangstellenden hun plaats weer in te nemen voor
een informeel afscheid met enige sprekers.

Marco Oosting, voorzitter, richt het woord tot Marcel Bellinga.
Marcel vandaag treedt jij terug als secretaris van onze mooie Scheidsrechtersvereniging. In de Aftrap
heb jij keurig opgesomd over hoe het begon en daar waar het nu eindigt. Vele verdiensten voor onze
vereniging in de rol van redacteur van de Aftrap, maar nog meer in de rol van secretaris van onze
vereniging. Op buitengewone wijze heb jij deze functie nagenoeg 30 jaar uitgeoefend. Veel kennis van
feiten, maar ook erg bekwaam aan het invullen van de communicatie van onze vereniging. Je beroep
als communicatie-adviseur heb jij optimaal ingezet om ook zo onze vereniging te profileren en mee te
laten groeien in de communicatie met alle geledingen. Marcel onze dank voor al jouw verdiensten is al
onderstreept door een Koninklijke Onderscheiding. COVS Nederland heeft jouw verdiensten bekroond
met de uitreiking van de Gouden Scheidsrechter. Ik wil hierbij de ledenvergadering vragen het voorstel
van het bestuur om jou te benoemen tot erelid van onze vereniging met applaus te bekrachtigen.
Overeenkomstig gebeurd. De bijbehorende versierselen worden op een latere datum aan hem.
overhandigd.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Minne Modderman. Deze richt op persoonlijke
titel het woord tot de scheidende secretaris. In zijn woorden tot Marcel schetst hij allereest de
problematiek t.a.v. arbitrage en de vraagstukken waar de KNVB en indirect ook de COVS voor staan.
Vervolgens haalt hij in herinnering de positie van onze vereniging binnen COVS Nederland  en de
gestage professionalisering van onze communicatiemiddelen, de faciliteiten, maar ook de
belangenbehartiging voor onze leden. Hij denkt met veel plezier terug aan de prettige samenwerking
met ons bestuur. Hij overhandigt Marcel een persoonlijk cadeau en onderstreept zijn dank met een
handdruk.

Tot slot neemt de aangetreden voorzitter Marco Oosting het woord. Namens de vereniging en het
bestuur dankt hij Marcel voor zijn bijzondere inzet voor onze vereniging, gekenmerkt door het nemen
van verantwoordelijkheid en een “hands on mentaliteit”.  De vereniging is Marcel veel dank
verschuldigd omdat hij zich altijd heeft ingezet voor cohesie in de vereniging. Namens de vereniging
biedt hij Marcel een geschenkbon aan en overhandigt een boeket bloemen voor zijn echtgenote.

Als slot krijgt Marcel Bellinga het woord. Hij kijkt kort terug op zijn bestuursperiode, de samenwerking
met de bestuurs- en kaderleden. Hij dankt allen voor het gestelde vertrouwen. Hij besluit met de
woorden “Als verenging deden en doen wij er toe “.

De bijeenkomst wordt hierna voortgezet in de serre van het restaurant waar onder het genot van een
hapje en drankje in een informele sfeer wordt nagepraat en afscheid kan worden genomen van Marcel
Bellinga.
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