
24

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 32, nummer 1                  (januari/februari 2012)

25

Algemeen jaarverslag 2011

2011 is een zeer succesvol en energiek verenigingsjaar. Met een groei van het aantal 
leden en donateurs worden we dit jaar bovendien de grootste COVS-vereniging van 
Nederland. Het resultaat van hard werken door vele leden. Dat de leden in het grote 
COVS-ledenonderzoek ook nog eens aangeven zeer tevreden te zijn, maakt 2011 tot 
een bijzonder jaar. 2011 is niet alleen het jaar van het ledenonderzoek, maar ook het 
jaar van het nieuwe GRC-clubhuis, de start van de seniorensoos, de introductie van de 
KNVB-maatwerkbijeenkomsten en de kennismaking van onze vereniging met twitter 
en facebook. 2011 is bovendien het jaar van opnieuw veel nieuwe, jonge leden. Het jaar 
van de vernieuwing dus. Maar 2011 is natuurlijk was ook het jaar van al die vertrouwde 
activiteiten. En een jaar met bijzondere momenten voor een groot aantal leden: van 
debuteren tot afscheid nemen. Het verenigingsjaar 2011 in een notendop!

Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt in 2011 versterkt met Marcel Boekholt. Na de jaarvergadering in maart 
wordt hij als kandidaat-penningmeester toegevoegd. Het bestuur ziet er dan als volgt uit 
(tussen haakjes het jaar van aantreden):
Robert van Dorst, voorzitter (1990, voorzitter vanaf 1994)
Marcel Bellinga, secretaris (1994)
Martin Schipper, vice-voorzitter & penningmeester (bestuur 1997, penningmeester 2010)
Jannes Mulder, 2e secretaris & portefeuillehouder technische zaken (1991)
Alfons de Graaf, portefeuillehouder interne organisatie (2000)
Evert IJspeert, portefeuillehouder werving & behoud, spelregelzaken (2010)
Marcel Boekholt, aspirant-lid (april 2011).

Het bestuur in actie tijdens de 
jaarvergadering.
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Samenstelling commissies
Cindy Suurd wordt in maart 2011 als trainer toegevoegd aan de technische commissie. 
De commissies zijn na de jaarvergadering in maart als volgt samengesteld:
- ontspanningscommissie: Jannes Mulder
- technische commissie: Jannes Mulder, Jantinus Meints, Johan Suurd, Cindy Suurd en 

Roel Bellinga
- redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra
- commerciële commissie: Henk Steenhuis en Johan Suurd 
- kascommissie: Albert Oost, Freek Vandeursen en Kees Lokken, reserves Jacob 
 Cleveringa en Peter Kraan. 

COVS-ledenonderzoek: een 7,94
In het voorjaar en de zomer van 2011 wordt een groot onderzoek onder alle achthonderd 
leden van de twaalf COVS-verenigingen in district Noord gehouden. De megaklus wordt 
uitgevoerd door de commissie toekomst, waarin onze eigen voorzitter Robert van Dorst 
een actieve rol speelt. In oktober worden de resultaten gepresenteerd. Daaruit blijkt dat 
COVS-leden gematigd tevreden zijn én dat ze massaal voor samenwerking van hun eigen 
COVS-vereniging  met andere COVS-verenigingen zijn. Na een discussie besluiten de 
COVS-verenigingen de commissie de opdracht te geven te inventariseren welke kant de 
afzonderlijke verenigingen op willen.

Onze vereniging scoort zeer goed in het onderzoek. Met een gemiddelde van 7,94 als 
hoogste in heel district Noord. Op acht van de zeventien beoordeelde onderdelen scoren 
we het hoogst, zoals op de trainingen, actieve vereniging  en communicatie. Leden 
geven in het onderzoek ook aan wat ze belangrijk vinden. Onze verbeterpunten liggen 
op gebied van (promoten van mogelijkheden) juridische bijstand, zaalvoetbal, assistent-
scheidsrechters en medische voorzieningen. 

Koemannen schieten nieuw clubhuis open
Op 17 juni schieten de broers Ronald en Erwin Koeman het nieuwe GRC-clubhuis 
symbolisch open. Tijdens de opening herdenkt secretaris Marcel Bellinga in zijn speech 
de in december 2010 overleden Henk Schotanus. Hij kwam ten val terwijl hij in de 
nieuwbouw aan het werk was en overleed enkele dagen later. Hoewel de opening pas in 
juni is, wordt het gebouw al in februari in gebruik genomen. We bieden een beamer aan. 
Een cadeau waar alle gebruikers van het clubhuis iets aan hebben. Het gebouw is sfeervol, 
voorzien van alle gemakken en biedt onze vereniging meer mogelijkheden. Om de goede 
samenwerking te onderstrepen en de afspraken met betrekking tot onze bijdrage aan de 
nieuwbouw te formaliseren, tekenen GRC en Scheidsrechtersvereniging Groningen en 
Omstreken op 10 februari een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
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Al 21 jaar is onze vereniging thuis op sportpark Corpus den Hoorn. Dat wordt in 2011 
nog eens duidelijk gemaakt door een bord met logo bij de entree van het sportpark te 
plaatsen. Bovendien krijgen we een reclamebord langs het hoofdveld van GRC.  

Seniorensoos allereerste activiteit in nieuwbouw
De allereerste activiteit van onze vereniging in het nieuwe clubhuis is de eerste 
bijeenkomst van de seniorensoos. Op 23 februari komen 23 oudere leden en enkele 
oud-leden naar de informeel opgezette bijeenkomst. De seniorensoos komt vervolgens 
maandelijks bijeen, met uitzondering van de zomermaanden. Er wordt koffie gedronken 
en over voetbal gepraat, liefhebbers kunnen ook een kaartje leggen. De bijeenkomsten 
worden wisselend bezocht, door gemiddeld zo’n vijftien senioren. Inmiddels is de tweede 
maandag van de maand van 14.00 – 16.00 uur het vaste moment. Garbrand Nienhuis en 
Jan Niko de Boer zijn degenen die de kar trekken.

Geslaagd technisch weekeinde op Ameland 
Het dertiende technische weekeinde op Ameland kent met een vernieuwde organisatie 
en een nieuw hotel een herstart. Johan Suurd, Alfons de Graaf en Henk Steenhuis hebben 
het van 7 – 9 januari prima voor elkaar. Ook het wat grotere hotel Westcord voldoet. De 
ruim vijftig deelnemers onderwerpen zich aan diverse trainingen, spelregels en een blok 
mentale weerbaarheid. Martin Magermans wint de spelregelquiz. Op zaterdagavond 
geven FC Groningen-trainers Peter Moltmaker en Paul Raveneau inzicht in spelsystemen. 
Een hele nuttige en leerzame sessie! Pechvogel van het weekeinde is Marcel Boekholt, 
die tijdens de eerste training een breukje in zijn voet oploopt en enkele maanden herstel 
nodig heeft.

de Koemannen 
schieten het nieuwe 
clubhuis symbolisch 
open.
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Ook in 2011 wordt er fanatiek 
getraind op Ameland. 

Meer deelnemers aan trainingen
De trainingen worden in 2011 goed bezocht, vooral op de donderdag. De opkomst op 
de dinsdag is wisselend. De 35 op dinsdag gehouden trainingen trekken gemiddeld 11,3 
deelnemers, terwijl op donderdag 38 trainingen goed zijn voor een gemiddelde van 24,2. 
In 2010 waren dat nog respectievelijk 8,7 (dinsdag) en 21,9 (donderdag) en in 2009 11 en 
20,3. Opvallend is het groeiende aantal jongeren op de trainingen.

Roel Bellinga (35 keer), Johan Suurd (33 keer), Cindy Suurd (4 keer) en Bert Kamstra (1 
keer) verzorgen de trainingen, die allemaal worden gehouden op het kunstgras van 
sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. In de zomermaanden wordt eenmaal per 
week getraind in de omgeving van het sportpark, onder leiding van Cindy Suurd. De 
trainingsgroep sluit het seizoen op 16 juni gezellig af in Italiaans restaurant Il Lago, geen 
onverdeeld succes door de matige prestaties van het restaurant.

De trainingsgroep aan het 
werk.
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KNVB: meer maatwerk
De KNVB voert een aantal veranderingen door in 2011 en daarin participeren wij. Zo zijn 
we 6 oktober voor de eerste keer gastheer van de zogenoemde maatwerkbijeenkomst 
voor scheidsrechters uit de groepen 2 en 3. Deze bijeenkomsten komen in de plaats van 
de oude conditietest. Een training, een instructie en een spelregeltoets aan de hand van 
beelden vormen het programma. Zo’n zestig scheidsrechters nemen deel.

Op 28 februari en 2 maart zijn we samen met de regionale scheidsrechterscoaches 
Johan Suurd, Simon Schuil en Roel Folkersma gastheer van bijeenkomsten waar de 
ontmoeting en uitwisseling tussen coach en scheidsrechter centraal staat. In totaal zo’n 
zeventig scheidsrechters weten de weg naar het nieuwe clubhuis te vinden en ervaren de 
avonden als nuttig.

Contact KNVB prima
Het contact met de KNVB en dan met name de districtscommissie scheidsrechterszaken 
en de afdelingen scheidsrechterszaken en opleidingen is in 2011 prima. Eventuele 
misverstanden of vragen worden vaak al informeel uit de wereld geholpen. Op COVS-gebied 
is er vooral contact met de commissie toekomst over het ledenonderzoek. Dat is ook het 
centrale onderwerp op beide COVS-brede vergaderingen. In het najaar maken we onder 
onze leden promotie voor een clubavond van zustervereniging COVS Oost Groningen met 
spreker Danny Makkelie. Een aantal leden bezoekt de avond dan ook. 

Drie molestaties
Smet op het succesvolle verenigingsjaar is het feit dat drie leden te maken krijgen met een 
molestatie. Eén lid krijgt een paar tikken na afloop van een wedstrijd, een ander wordt thuis 
telefonisch bedreigd en onze secretaris wordt niet alleen telefonisch lastig gevallen, maar 
ziet tevens een aantal supporters naar zijn huis rijden om voor een hoop onrust te zorgen. 
De zaak wordt breed uitgemeten in de landelijke pers. 

Aan de start van het seizoen 2011-2012 kondigt de KNVB een hardere aanpak van excessen 
op en rond het voetbalveld aan. De tuchtcommissie voegt de daad bij het woord en straft 
stevig. Ook de politiek laat zich horen. Zo stelt PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken Kamervragen 
over de afhandeling van de zaak van de Spakenburgers die onze secretaris thuis opzoeken. 
De nieuwe aanpak betekent het einde van de oude molestatiecommissie. Wel wordt een 
meldpunt excessen ingesteld. De rol van de COVS lijkt hierbij kleiner en dat is een punt van 
zorg. Ook op andere punten lijkt de KNVB de COVS een minder grote rol te willen geven. 

In oktober lanceren de KNVB en sponsor ARAG ruime mogelijkheden voor juridische 
ondersteuning van scheidsrechters bij excessen. Een uitstekende zaak! 
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Spelregelteam in ontwikkeling
Op 18 maart nemen we met twee teams deel aan de Noordelijke spelregelfinale. De 
jonge teams krijgen in de voorbereiding hulp van Klaas Smith. Onze teams eindigen als 
vijfde en zesde van de negen deelnemende teams. Sam Dröge komt in het individuele 
klassement tot plaats 6. De andere deelnemers onder leiding van coach Alex Traa zijn 
Robert de Wit, Marije Deuring, Sam Dröge, Evert IJspeert, Richard Meints en Luuk van 
Dijk. Drachten wordt kampioen en Eric ten Horn van Veendam wordt individueel winnaar.

Op spelregelgebied verzorgen we bijeenkomsten voor enkele voetbalverenigingen. 
Verder wordt er op de website veel aandacht aan spelregels geschonken. Zo kan er voor 
het eerst online worden deelgenomen aan het Johan Roeders spelregelkampioenschap. 

Bert Volders nieuwe spelregelkampioen
Klaas Smith verzorgt als vanouds de strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 
in De Aftrap. Voor het eerst kan er ook via www.covsgroningen.nl worden deelgenomen. 
Het zorgt voor meer deelnemers. Bert Volders wordt de nieuwe kampioen. In de nieuwe 
categorie ‘niet-leden’ wint Bayram Cakir uit Den Bosch.

Onze spelregelteams bijeen.

Bert Volders is winnaar het het Johan 
Roeders spelregelkampioenschap.
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Bijna 10.000 unieke bezoekers www.covsgroningen.nl 
De website blijkt in 2011 nog steeds in trek. Na de 4093 unieke bezoekers in het startjaar 
2010 wordt www.covsgroningen.nl in 2011 door 9932 verschillende mensen bezocht. Zij 
zijn goed voor bijna dertigduizend bezoeken en bekijken samen bijna 83.000 pagina’s 
op de site. Gemiddeld blijven ze twee minuten op de site. De meeste bezoekers komen 
rechtstreeks, maar ook via google, covs.nl, tweenul.nl, facebook en twitter weten veel 
mensen ons te vinden. De site wordt het best bezocht op 22 november, terwijl ook 
veel mensen online zijn op 10 januari, 16 juni en 25 oktober. De pagina met live verslag 
van Ameland, de wekelijkse spelregelvraag en de pagina met de uitkomsten van het 
ledenonderzoek worden het best bezocht.

Ook actief op facebook en twitter
Begin augustus neemt onze vereniging een eigen twitteraccount. Enkele tientallen 
mensen besluiten onze tweets te volgen. Het levert een nieuwe vorm van interactie 
met leden op en zorgt voor meer bezoek van www.covsgroningen.nl. Dat is het ook het 
geval met een eigen ‘groep’ op de populaire netwerksite facebook. Zestig mensen zijn 
inmiddels lid van deze ‘groep’.  

Digitale nieuwsbrief voor snelle nieuwsvoorziening
De digitale nieuwsbrief komt in 2011 precies twaalfmaal uit en blijkt een perfect middel om 
iedereen snel van actuele berichten te voorzien. Via de site melden diverse belangstellenden 
van buiten de vereniging zich voor de nieuwsbrief aan, zodat in 2011 ruim driehonderd 
personen de nieuwsbrief maandelijks ontvangen.

De Aftrap blijft waardevol
Ondanks alle digitale communicatie blijft het cluborgaan De Aftrap van waarde. Het blad 
verschijnt vijfmaal en wordt goed gelezen, zo blijkt uit de vele reacties. Het blad wordt 
vormgegeven door Marc Hut van Haan drukkerij uit Bedum, waar het ook naar volle 
tevredenheid wordt gedrukt. Marcel Bellinga is verantwoordelijk voor de redactie, terwijl 
Bert Kamstra de coördinatie voor zijn rekening neemt. Klaas Smith en Tiamo verzorgen 
vaste bijdragen, terwijl veel foto’s gemaakt worden door Roel Visscher, Richard Meints en 
Ger Rijskamp. Het blad kost de vereniging niets door de vele advertenties, die onder de 
bezielende leiding van Henk Steenhuis opnieuw zijn gerealiseerd. Hulde!

Grote clubavond over mentale voorbereiding
Teamontwikkelaar Rene Felen, onder andere actief voor FC Groningen, verzorgt de 
grote clubavond op 21 november. Ondanks hevige mist trekt de avond ruim veertig 
belangstellenden. Rene verzorgt een inleiding en zet de aanwezigen daarna aan het werk. 
‘Steek energie in zaken die je kunt controleren, dus in jezelf,’ zo luidt zijn centrale boodschap.

Onze spelregelteams bijeen.
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Reanimatietraining als ultieme valentijnsgedachte
Op Valentijnsdag 14 februari doen dertien personen mee aan de reanimatietraining. 
Huisfotograaf Ger Rijskamp noemt het in zijn verslag op site en in clubblad treffend de 
ultieme valentijnsgedachte om mee te doen aan de training. De training wordt opnieuw 
verzorgd door Wim Grimberg.

Te weinig mensen bij BBQ en Jaarafsluiting
Als opening van het seizoen 2011-2012 wordt 26 augustus in paviljoen Sassenhein in 
Haren een BBQ georganiseerd. De ruim dertig aanwezigen laten het zich goed smaken. 
Ondanks de tegenvallende opkomst is het dan ook een geslaagde bijeenkomst. Ook de 
jaarafsluiting 2011 op zaterdag 17 december kent met een kleine veertig mensen een 
tegenvallende deelname. Dat komt overigens mede door een thuiswedstrijd van FC 
Groningen op dezelfde avond. De wel aanwezigen laten zich het Chinees buffet goed 
smaken. Er wordt gekaart en gesjoeld, voor darten is minder belangstelling.

Kaarters winnen weer in Ten Boer
De jaarlijkse klaverjas-tweestrijd met de voetbalvrienden van vv. Omlandia wordt 
opnieuw gewonnen. Op 15 april doen ruim veertig kaarters mee. De eerste vier plaatsen 
individueel zijn ook voor leden van onze vereniging, hoewel gastspeelster Joke Holt de 1e 
plaats pakt. Theo de Haan, Jannes Mulder en Martin Magermans worden tweede, derde 
en vierde. Na vijftien jaar is de stand nu 11-4 voor onze vereniging.

Jaarvergadering: veel onderscheidingen
De jaarvergadering op 7 maart wordt door zeventig leden en genodigden bezocht. 
Voorzitter Robert van Dorst spreekt zijn zorgen uit over het in toenemende mate 
seponeren van strafzaken en roept scheidsrechters op zorgvuldiger te rapporteren. Het 
bestuur noemt samenwerking als een belangrijk speerpunt voor 2011. 

Alle deelnemers aan de 
reanimatietraining behalen 
hun certificaat.
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Er zijn veel onderscheidingen. Grootste ‘feestneus’ is good-old Henk Krans. Hij wordt 
niet alleen onderscheiden omdat hij veertig jaar lid is, maar krijgt uit handen van KNVB-
bestuurder Minne Modderman ook de gouden speld van verdienste van de KNVB. 
Henk is zichtbaar ontroerd. Op 7 februari al is Henk precies veertig jaar scheidsrechter. 
Een felicitatiepagina op onze website levert veel reacties op. Er zijn ook gouden 
scheidsrechtersspelden van de KNVB voor Jan Swart en Marcel Bellinga. In het najaar 
krijgt ook Jan Kamps nog de gouden speld van verdienste van de KNVB. Simon Buurlage 
en Harm Frikken worden tijdens de jaarvergadering ook voor hun veertig jarig COVS-
lidmaatschap gehuldigd. Bert Kamstra, Drewes Koezema en Bettus van der Horn worden 
in de bloemen gezet omdat ze 25 jaar lid zijn.

FC Grootegast winnaar fair play prijs 
De fair play prijs 2010-2011 wordt gewonnen door FC Grootegast. De prijs zal in 2012 
worden uitgereikt. In het klassement eindigen GSAVV Forward en GEO als tweede en 
derde.

Het contact met de donateurverenigingen is goed. Voor diverse verenigingen zijn we 
actief op gebied van spelregels, aanstellen scheidsrechters voor oefenduels en adviseren 
over de organisatie rondom verenigingsscheidsrechters. 

Nieuwe paraplu’s en eigen reclamebord
De commerciële commissie is ook in 2011 zeer actief. Ondanks de economische crisis 
slagen Henk Steenhuis en Johan Suurd erin het sponsorbestand op peil te houden. 
Bovendien wordt de basis voor een geslaagd 2012 ook al gelegd. Een reclamebord langs 
het GRC-hoofdveld, nieuwe voorraad sporttassen en honderd verenigingsparaplu’s 
zijn concrete resultaten, naast de inkomsten uit advertenties. Bovendien worden 
kortingsregelingen voor onze leden gecontinueerd. 

Alle gehuldigden na afloop van 
de jaarvergadering bijeen.
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Het beheer van clubartikelen wordt intern beter geregeld, mede dankzij de eigen 
opslagruimte in het nieuwe GRC-clubhuis. De oude voorraden worden behoorlijk 
‘opgeschoond’. 

Afscheid Jaap, Jantinus, Michel en Kristian
Vier leden nemen in 2011 afscheid van het betaalde voetbal. Jaap Pool en Jantinus Meints 
doen dat nadat ze jarenlang op het allerhoogste niveau actief zijn geweest als assistent-
scheidsrechter. Beiden schopten het tot international, waarbij Jaap Pool zelfs een EK, WK 
en de finale van de Champions Leaque wist te bereiken. Michel Winter kan de laatste stap 
naar de eredivisie net niet zetten, Terwijl Kristian Bakkelo net geen contract als junior 
scheidsrechter betaald voetbal kan afdwingen. Overigens blijven de vier actief in de 
voetbalwereld. Jaap en Kristian zien we inmiddels terug als docent dan wel coach, Michel 
is bestuurslid van vv. Omlandia en Jantinus besluit weer bij de amateurs te gaan fluiten.

Jochem Kamphuis maakt debuut in eredivisie
Op 15 oktober maakt Jochem Kamphuis zijn debuut als scheidsrechter in de eredivisie. 
Heerenveen – De Graafschap gaat hem prima af. Een week later volgt meteen zijn 
tweede aanstelling. Eerder in het jaar maakt hij ook al zijn internationale debuut bij een 
internationaal jeugdtoernooi in Portugal. 

Naast Jochem zijn ook Arie Brink en Richard Brondijk in het betaalde voetbal actief. 
Beiden zien we regelmatig als assistent in de eredivisie, terwijl Arie ook nog international 
is. Freek Vandeursen (assistent), Siemen Mulder (scheidsrechter), Frans Ozinga (assistent) 
en Richard Meints (assistent) kloppen via respectievelijk de masterclass en het 
talententraject ook stevig aan de deur van het betaalde voetbal.

Jochem Kamphuis
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Veel promoties in amateurvoetbal
In het amateurvoetbal presteren Marcel Bellinga en Roelof Luinge goed in de topklasse. 
Marcel eindigt als eerste op de ranglijst en fluit de beladen derby IJsselmeervogels – 
Spakenburg en de strijd om de supercup tussen IJsselmeervogels en Achilles ’29. Siemen 
Mulder maakt de stap naar de topklasse en fluit de bekerfinale Harkemase Boys – WKE, 
terwijl ook bij de jeugd diverse bekerfinales onder leiding van één van onze leden 
staan. Jeroen Vredevoogd promoveert naar groep 1. Bij de assistenten is er promotie 
naar de landelijke lijst voor Frans Ozinga en Richard Meints. Daarnaast promoveren Jack 
Hindriksen, Sam Dröge, Henk Mulder, Bert Volders, Christian Mulder, Simon Jager, Rutger 
Werkhoven, Jurjen Kaper, Robert de Wit, Arjan Alkema, Luuk van Dijk, Theo Beijert, Luuk 
Korhorn, Kevin Bodde (donateur), Marije Deuring, Zeljko Djukic, Daniel Marree, Wouter 
Horst, Martin Rozema, Wouter Vosmeer, Martin Magermans, Carim Mesbah (donateur), 
Paul Lips en Rik Berends (donateur).

Op geheel ander vlak  is er persoonlijk geluk voor Richard Brondijk, Simon Jager en 
Michel Winter. Zij worden namelijk vader.

Afscheid van Harm Frikken en Henk Hagenouw
Op 10 september komt Harm Frikken te overlijden, op 75-jarige leeftijd. Hij is eerder in 
het jaar nog gehuldigd voor zijn veertig jarig lidmaatschap. En op de laatste dag van het 
jaar verliezen we ook Henk Hagenouw, erelid van COVS Zuidoost Drenthe en door onze 
vereniging ooit onderscheiden met de officieuze titel ‘buitengewoon lid’.  Hij is 85 jaar 
geworden.

Jochem Kamphuis
Harm Frikken (links) tijdens 
de huldiging voor zijn 
veertig jarig lidmaatschap 
in maart. Enkele maanden 
later komt hij te overlijden.
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207 leden: de grootste van Nederland
22 mensen worden lid van de vereniging, terwijl we 15 moeten uitschrijven. Negen leden 
bedanken omdat ze stoppen als scheidsrechter, drie leden verhuizen. Daarmee groeien 
we tot 207 leden, waarmee we de grootste COVS-vereniging van Nederland worden. 
Daarmee zetten we de gestage groei voort. In 1995 hadden we nog slechts 156 leden, in 
2008 189 leden en vorig jaar sloten we af met 200 leden.

Forse groei aantal donateurs
We krijgen er negen individuele donateurs bij, bij terwijl er drie zich afmelden. Daarmee 
komen we uit op 61 donateurs. Het aantal donateurverenigingen groeit door een 
wervingsactie van de penningmeester met maar liefst elf en daarmee hebben we 90 
voetbalverenigingen die ons steunen. De euroclub krimpt met twee tot 25, door één 
aanmelding en drie opzeggingen.

Secretariaat
Het secretariaat verwerkt in 2011 365 ingekomen stukken, waarvan tachtig procent per 
mail. Er gaan 262 poststukken en mails de deur uit. Dat is fors minder dan vorig jaar, toen 
we 478 ingekomen en 379 uitgaande stukken werden geregistreerd.

Een stevige basis
We kunnen stellen dat in we in 2011 verder hebben gebouwd aan een stevige basis 
voor een mooie toekomst voor onze vereniging. Daarmee gaan we in 2012 graag verder. 
Daarbij maken we gebruik van de resultaten van het grote COVS-ledenonderzoek 
en betrekken we graag alle leden. Op naar een gezonde toekomst voor de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken!

Marcel Bellinga, secretaris


