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Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging Groningen 
en Omstreken, gehouden op 8 maart 2010 in het GRC-clubhuis in Groningen 

 
Aanwezig: 47 leden, 10 genodigden (waarvan drie tevens lid). Totaal dus 54 personen. 
Afwezig met kennisgeving: Koos Burema, John ten Cate, Jantinus Meints, Richard Brondijk, 
Jochem Kamphuis, Age de Goede, Henk van Dijken, Jelis Pot, Dick Oud, Henk Hagenouw en de 
FGA.  
 
01.  Opening door de voorzitter R.F. van Dorst 
Om even na 20.00 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 77 jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Een vergadering op 
een bijzondere datum, want op de dag af is het vandaag 77 jaar geleden dat in café De Beurs in 
Groningen onze club werd opgericht. Dat gebeurde met instemming van 28 leden en onder impuls van 
Ritske Lamberts uit Leeuwarden en Sam Velleman uit Sneek. Het eerste bestuur bestond uit mannen 
als voorzitter De Vos, secretaris Johan v.d. Berg, penningmeester Udema en verder uit Vos, 
Gramsbergen, Kuipers en Aukema. De contributie in dat eerste jaar bedroeg dertig cent per maand. 
77 jaar later zijn we uitgegroeid tot een gezonde, bruisende en enthousiaste vereniging voor én door 
voetbalscheidsrechters. Ik heet u dus van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom aan onze 
gasten van de KNVB, COVS Noord, COVS Oost Groningen en COVS Veendam, alsmede onze 
ereleden en leden van verdienste.  
 
Ik wil de vergadering vragen te beginnen met een moment van stilte voor hen waarvan wij helaas het 
afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. Onze gedachten gaan hierbij uit naar Wiebe Postma.  
Hij overleed op 71-jarige leeftijd en was toen al 48 jaar lid van onze vereniging. Ook hebben wij 
afgelopen jaar afscheid moeten nemen van drie oud-leden: Jan Groenewoud, Pieter ter Harkel (die we 
ook van Omlandia goed kennen) en Sam Latupeirissa. Onlangs hebben wij ook afscheid moeten 
nemen van Alida Lanting, de vrouw van Piet Lanting. Zij was samen met Piet en hun schoondochter 
vaste bezoeker van onze kerstsoos. Mag ik u vragen staande een ogenblik stil te zijn in hun 
nagedachtenis.            Dank u wel. 
 
Dat niet alles wat vanavond gebeurt meer een verrassing is, was vanochtend in het Dagblad te lezen. 
We zijn blij dat de noordelijke media onze vereniging volgt, maar vinden het wel jammer dat ze het 
nodig vonden voor waarzeggers te spelen….  
 
Het jaar 2009 is voor ons rustig verlopen met een behoorlijke toename van het ledental, onder wie 
vooral ook veel jonge leden en dat verheugt mij. Nog mooier is dat deze nieuwe leden ook de weg 
gevonden hebben naar onze vereniging. Wij zien ze veelvuldig op de trainingen en clubavonden. 
Mannen en vrouwen, blijf komen!   
 
In mijn vorige toespraak heb ik u gemeld dat wij voor de laatste maal deze vergadering zouden 
houden op deze locatie. Maar zoals u ziet er is nog niets gebeurd. Het ziet er echter naar uit dat later 
dit voorjaar eindelijk het clubhuis wordt vervangen. Voor onze vereniging betekent het nieuwe clubhuis 
een verbetering van de faciliteiten, met de mogelijkheid clubartikelen centraal te beheren en het biedt 
een meer sfeervolle ruimte voor de activiteiten. 
 
In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik al melding gemaakt dat wij een dialoog willen aangaan met de 
Groninger voetbalclubs over onder andere de “vuilspuiterij”op de websites van deze verenigingen, 
zoals wij dat noemen. Het kan niet zo zijn dat op websites van voetbalclubs ongenuanceerd van alles 
over de scheidsrechter wordt geroepen, terwijl het bestuur van zo’n club zijn handen in onschuld wast. 
Wij willen met de clubs in gesprek, om aan te geven dat fair play wel degelijk telt. Samen met de clubs 
moeten we de voetbalsport sportief en schoon maken en houden. Clubs die niet thuis geven, zullen 
we dan ook kritisch tegengas geven! 
 
Niet alleen de vuilspuiterij op sites baart ons zorgen. We zullen clubs sowieso aanspreken op gedrag 
op en rond de velden én aantijgingen en beledigingen tijdens het uitoefenen van onze hobby. Daarom 
vond ik het jammer dat een voetbalvereniging een brief geschreven had naar de KNVB, waarin zij een 
lid van ons betichtte van oneerlijkheid en daarmee zijn integriteit in twijfel trokken. Ons lid heeft terecht 
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de tuchtcommissie ingeschakeld en deze heeft hem in gelijk gesteld, omdat zij de gewraakte 
beschuldigingen niet hebben kunnen waar maken. Deze vereniging heeft een forse boete opgelegd 
gekregen. Waarom kan dan deze vereniging niet zo sportief zijn om na de uitspraak de 
desbetreffende scheidsrechter hun excuus aan te bieden? Intussen zijn wij in gesprek met deze 
vereniging om te zorgen dat beide partijen elkaar weer recht in hun ogen aan kunnen kijken. Gelukkig 
zijn er ook verenigingen die dit wel goed oppakken en dat mag ook wel eens een keer in het openbaar 
worden gezegd. Alleen op deze wijze kunnen we samen bereiken dat er meer respect komt voor de 
scheidsrechters. Met veel plezier gaan we daarom binnenkort naar een wedstrijd van 
voetbalvereniging Glimmen, om hen de fair play prijs 2008-2009 uit te reiken. Zo kan het dus ook! 
 
Het afgelopen jaar zijn er scheidsrechters gedegradeerd of niet gepromoveerd omdat zij het vereiste 
aantal wedstrijden niet hebben gehaald. Uiteraard wisten we dat dit beleid uitgevoerd zou worden. 
Hoewel de precieze criteria niet altijd even uitgebreid gecommuniceerd waren. De gevolgen van dit 
beleid hadden de KNVB en ook wij volgens mij niet helemaal overzien. Om deze reden is een aantal 
scheidsrechters afgehaakt. Bovendien is een aantal goede scheidsrechters hierdoor een jaar onnodig 
op een lager niveau gehouden. Gaat het niet veel meer om beschikbaarheid dan het uiteindelijke 
aantal duels? En kan het zo zijn dat een scheidsrechter door een blessure niet aan het aantal duels 
komt, maar wel aan alle eisen voldoet? Ik roep de KNVB op om samen met de COVS nog een kritisch 
te kijken naar deze maatregel, zodat de “oneerlijkheid” in deze maatregel eruit gehaald kan worden én 
er daadwerkelijk gekozen wordt voor de kwaliteit. 
 
Het afgelopen jaar hebben wij ook een begin gemaakt om de COVS leefbaar te houden. Zo hebben 
wij in december een brainstormdag gehad in Dalen. Deze dag werd gehouden om te voorkomen dat 
de COVS verenigingen afglijden naar clubs met te weinig leden en te weinig jonge aanwas. Op 18 
maart gaan wij hier verder over praten, waarbij één van de onderwerpen zal zijn mogelijke fusies 
tussen verenigingen. Ik zelf ben een groot voorstander van fuseren, want in mijn ogen heb je dan het 
meeste bestaansrecht. Met het oog op de toekomst garandeer je dan volgens mij het beste dat je 
meer voor je leden kunt betekenen. Maar ik besef ook dat dit een lange weg zal zijn waarbij een hoop 
sentiment en oud zeer aan de kant moet worden gezet. Dit alles moet een aanzet zijn om anders te 
gaan denken en wel zodanig dat wij naar de toekomst moeten gaan kijken en het verleden achter ons 
moeten laten.  
 
Ik ben ervan overtuigd, als wij dit alles hebben bereikt wij als COVS sterker en slagvaardiger eruit 
zullen komen. Mijn wens is ook dat COVS Noord hier meer een voortrekkersrol in zal gaan spelen, 
want dan  pas zal het gedragen worden door alle COVS verenigingen in Noord. Dus COVS Noord blijf 
niet langs zijlijn staan, maar doe actief mee met ons! 
 
Tot slot wil ik van deze gelegenheid gebruik maken een ieder te bedanken voor hun bijdrage aan een 
geslaagd verenigingsjaar 2009. Ook dank aan onze sponsoren, de leden van de 50 euroclub en onze 
‘huisbaas’ GRC. Als allerlaatste kijk ik met een  gemengd gevoel naar mijn medebestuurders. Want na 
jaren van bestuurlijke stabiliteit nemen we vanavond helaas afscheid van Gerrit (na drie jaar) én van 
Bert (na 18 jaar!). We zullen jullie missen mannen! 
 
Met deze woorden verklaar ik de vergadering geopend en ga over naar punt 2 van de agenda. 

 

02. Mededelingen en ingekomen stukken 
Secretaris Marcel Bellinga doet de volgende mededelingen: 

- Aantal leden is met kennisgeving afwezig (zie boven dit verslag). 
- Een correctie op de agenda: in de toelichting op punt 10 staat dat we de hoogte van de 

donaties voor 2009 vaststellen, dat moet 2011 zijn; 
- Een aanvulling op de agenda: het bestuur stelt bij punt 13 voor Martin Schipper te benoemen 

tot penningmeester en Evert IJspeert tot lid van het bestuur.  
 
De secretaris heeft een aantal ingekomen stukken, te weten: 

• verslag van de kascommissie; komt aan bod bij agendapunt 6; 

• uitslag van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2009-2010; agendapunt 15. 
 
03. Vaststellen notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 9 maart 2009 
De notulen worden vastgesteld, met dank aan de samensteller Marcel Bellinga. 
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04. Jaarverslag 2009 van secretaris Marcel Bellinga 
Het jaarverslag wordt vastgesteld, met dank aan de samensteller Marcel Bellinga.  
 
05. Jaarverslag 2009 van penningmeester Gerrit Veldthuis 
Penningmeester Gerrit Veldthuis noemt de financiële positie van de vereniging ‘rooskleurig’. De 
voorzitter zegt dat de penningmeester bij het opstellen van de stukken de nodige ondersteuning heeft 
gehad van Martin Schipper en Freek Reitsema, waarvoor dank.   
 
Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld, met dank aan samensteller Gerrit Veldthuis. 
 
06. Verslag van de kascommissie 
Secretaris Marcel Bellinga leest het verslag van de kascommissie voor, zoals dat op 6 maart 2010 
door Johan Suurd en Freek Reitsema is opgesteld. 
 
Aan bestuur en leden van de scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken: 
 
Ondergetekenden hebben zich belast met de controle op de financiële administratie over 2009. Als 
uitkomst daarvan informeren wij u  over het volgende: 
1.  Het saldo van de kas en banken op de balans is door ons geverifieerd. 
2. Bij diverse betalingen ontbreken achterliggende documenten, die nog in bezit zijn van 

bestuurs- of commissieleden. Dit bemoeilijkt de controle en we willen graag, dat in 2010 alle 
uitgaven in de boekhouding verantwoord worden door een document. 

3. Aan het einde van een jaar wordt een schatting gemaakt van kosten, die nog betaald moeten 
worden en opbrengsten die nog ontvangen moeten worden. De wijze waarop dit berekend 
word, is door ons moeilijk vast te stellen. In de balans ultimo 2009 hebben we daarom alleen 
die vorderingen en schulden opgenomen, waarvan een deugdelijke onderbouwing is. 
Waarschijnlijk leidt deze systematiek in het boekjaar 2010 tot extra opbrengsten en zal aan 
het einde van boekjaar 2010 een deugdelijke onderbouwing van balansposten opgesteld 
worden. 

4. De voorraad clubartikelen is geschat. Wij dringen er op aan, dat in het vervolg een 
inventarisatie per 31 december plaatsvindt.  

5. De balans en de staat van baten en lasten, die ter goedkeuring voor u ligt, is derhalve tot 
stand gekomen met inachtneming van bovenstaande overwegingen. We adviseren u 
desondanks om het bestuur décharge te verlenen over het boekjaar 2009 met inachtneming 
van de verbeterpunten voor het boekjaar 2010. 

6. Het boekjaar 2009 heeft voor de vereniging een positief exploitatieresultaat van € 1.532,63 
opgeleverd en het Eigen Vermogen per ultimo 2009 bedraagt € 23.318,84 

 
07. Goedkeuring en decharge voor het bestuur 
De jaarvergadering stemt door middel van een applaus in met het voorstel van de kascommissie en 
verleent penningmeester en bestuur decharge.  
 
08. Vaststellen begroting 2010 
Er worden vanuit de vergadering wat vragen over ‘de post Groen Geel’ gesteld. Jeroen Vredevoogd 
vraagt zich af of met behulp van een advocaat of via een incassobureau iets bereikt kan worden. 
Jacques d’Ancona doet de suggestie de vordering uit de boeken te halen. De voorzitter schetst kort 
het verleden en stelt dat we de vordering open houden. Jaarlijks wordt Groen Geel formeel herinnerd 
aan de vordering, bovendien hebben we hun meermalen aangeboden over de vordering in gesprek te 
komen. Formeel willen we onze rechten niet opgeven, zonder dat we verwachten dat de volledige 
vordering op korte of middellange termijn te innen is. We zullen voor de volgende vergadering 
opnieuw kijken of de vordering uit de financiële stukken gehaald kan worden. 
 
De begroting wordt conform voorstel goedgekeurd en vastgesteld. 
 
09. Vaststellen contributie 2011 
De contributie voor 2011 wordt conform voorstel vastgesteld op 42 euro voor actieve en 37 euro voor 
(bestaande) niet-actieve leden. 
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10. Vaststellen minimum donaties 2011 
De donaties voor 2011 worden conform voorstel vastgesteld op 25 euro voor verenigingen en 19 euro 
voor individuele donateurs. 
 
11. Bestuursbeleid 
De voorzitter neemt opnieuw het woord: 
 
2009 was een jaar waarin we als bestuur even een pas op de plaats moesten maken om zaken intern 
goed te organiseren. Dat weerhield ons er niet van de rol van belangenbehartiger te vervullen én als 
sportvereniging een thuis voor onze leden te vormen. Onze vorig jaar uitgesproken doelstellingen 
wisten we grotendeels te behalen. Zo kwamen we tot overeenstemming met GRC over onze plek in 
de nieuwbouw. Deze nieuwbouw van de kantine werd echter uitgesteld en zal hopelijk komende 
zomer alsnog plaatsvinden. De opkomst bij de diverse activiteiten geven het gevoel dat de 
betrokkenheid bij de club groot is. Ook bij de vele vooral jonge nieuwe leden die we mochten 
begroeten. We zijn fors gegroeid en tellen nu boven de 200 leden! We kijken dan ook positief terug op 
het vernieuwde weekeinde Ameland, de boeiende avond met Bjorn Kuipers én de nieuwe opzet van 
de kerstsoos. De communicatie kreeg met de vernieuwde Aftrap én de invoering van een digitale 
nieuwsbrief een belangrijke impuls. De website komt later nog wel. Tot slot zijn we zeer verheugd dat 
na een jarenlange strijd en een fel pleidooi van onze kant, de leeftijdsgrens van 70 jaar door de KNVB 
is afgeschaft! 
 
We willen als vereniging graag doorgroeien en een stevige belangenbehartiger én een succesvolle 
sportvereniging zijn. In 2010 hebben we onder andere de volgende voornemens: 

- het continueren en uitbouwen van een strakke interne organisatie. We willen het 
verenigingsdraaiboek actualiseren, moeten helaas op zoek naar twee nieuwe 
bestuursleden en zouden graag het kader willen verbreden. Dit willen we onder andere 
doen door opnieuw naar alle taken te kijken en na te denken over het beter faciliteren van 
onze vrijwilligers; 

- het verbeteren en uitbouwen van de trainingsfaciliteiten en overige voorzieningen voor 
onze leden. Dit denken we deels door de nieuwbouw van GRC te doen en daarnaast gaan 
we in overleg met de gemeente over een beter veld voor de dinsdag. Verder denken we 
aan faciliteiten op het gebied van fitness en gezondheid; 

- het opnieuw aanbieden van interessante activiteiten, zodat leden graag naar de 
vereniging komen; 

- het actief opzoeken van voetbalverenigingen en verenigingsscheidsrechters, al dan niet 
samen met de KNVB. Wat kunnen we voor clubs betekenen? Hoe kunnen we het belang 
van de voetbalarbitrage uitdragen? En hoe zorgen we voor meer wederzijds begrip en 
respect? We willen naar de clubs toe. In 2010 willen we onder andere een speciale 
uitgave van De Aftrap realiseren specifiek gericht op de voetbalclubs; 

- Onderdeel van het aanhalen van de contacten met de voetbalverenigingen zal ook zijn dat 
we hen waar nodig kritisch aanspreken op wangedrag op en rond de velden én 
bijvoorbeeld vuilspuiterij op allerlei websites. We willen op dit gebied een duidelijk signaal 
afgeven dat clubs hun verantwoordelijkheid moeten nemen; 

- binnen de COVS willen we actief meepraten over de toekomst van de COVS en het 
belang van onze organisatie. Hoe kunnen we zorgen dat de COVS een logische keuze 
voor alle scheidsrechters is? Wij denken dat een intensieve samenwerking en zelfs 
samengaan van COVS-verenigingen wenselijk is en nemen in die discussie het voortouw; 

- als belangenbehartiger zetten we goede verstandhouding en samenwerking met de KNVB 
graag voort. Dat laat onverlet dat we daar waar nodig ons ook kritisch zullen opstellen. Zo 
pleiten we voor een transparanter promotie- en degradatiebeleid. En gaan we graag in 
gesprek over de te hanteren criteria. Zo vinden we dat een factor als beschikbaarheid nu 
te zwaar weegt en er eerst en vooral naar kwaliteit gekeken moet worden. 

 
U hoort het, er is nog genoeg te doen! 2010 moet het goede gevoel binnen de club én het positieve 
beeld over onze vereniging verstevigen en bevestigen. We willen graag het ledental boven de 200 
houden en het liefst laten groeien. Dat kunnen we met elkaar, dus het bestuur rekent ook op u! 
 
Jacques d’Ancona pleit ervoor clubs die wel het goede voorbeeld zijn daarvoor juist te complimenteren 
en belonen. De voorzitter zegt dat het bestuur deze suggestie omarmt. Joop Schokker roept het 
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bestuur op nu alvast kunstgras voor de dinsdagtrainingen aan te vragen bij de gemeente. De 
secretaris zegt dat we in goed overleg met gemeente en andere sportparkgebruikers zijn voor komend 
seizoen. 
 
De vergadering stemt 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 en bestuurslid Alfons 
de Graaf. Verder stemt de vergadering in met de benoeming van Martin Schipper tot penningmeester 
en Evert IJspeert tot lid van het bestuur.  
 
Bert Kamstra is aftredend en niet herkiesbaar. Ook penningmeester Gerrit Veldthuis treedt af. De 
voorzitter zegt dat het erg jammer te vinden, maar bedankt Bert en Gerrit voor hun inzet en voor de 
perfecte samenwerking en zegt toe er later in de vergadering verder op terug te komen. 
 
14. Benoeming leden diverse commissies 
We nemen afscheid van Roel Bellinga als lid van de commerciële commissie. In zijn plaats wordt 
Johan Suurd benoemd.   
 
Roel Visscher vraagt zich af of de leden van de kascommissie niet jaarlijks moeten afttreden. De 
secretaris stelt dat dit niet het geval is, maar zegt toe het na de vergadering uit te zoeken. 
 
Conform voorstel worden de commissies als volgt samengesteld: 

- ontspanningscommissie: Jannes Mulder 
- technische commissie: Jantinus Meints, Johan Suurd, Roel Bellinga en Jannes Mulder 
- redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra 
- commerciële commissie: Henk Steenhuis en Johan Suurd 
- kascommissie: Freek Reitsema, Johan Suurd en Albert Oost, als reserves Freek 

Vandeursen en Kees Lokken. 
 
15. Huldeblijken 
Klaas Smith krijgt het woord. Hij is dankbaar voor zijn benoeming tot lid van de landelijke 
spelregelcommissie van de COVS. ‘Het bevalt goed.’ Hij is blij dat onze vereniging met een nieuw en 
jong team weer deelneemt aan de Noordelijke spelregelwedstrijden en wenst het team succes op 19 
maart. De strijd om de Johan Roedersbokaal was spannend, met uiteindelijk een veelbesproken 
barrage tussen de leden Bakkelo, Steenhuis en Luinge. Uiteindelijk mag Kristian Bakkelo zich de 
winnaar noemen! Klaas reikt de bokaal aan hem uit. 
 
Voorzitter Robert van Dorst haalt Roel Bellinga naar voren. ‘Je hebt na jarenlange inzet aangegeven 
te willen stoppen met de organisatie van het sportweekeinde op Ameland én als lid van de 
commerciële commissie. Je gaat nog wel door als trainer. Roel, dank voor de grote inzet!’ De 
dankwoorden worden van een bloemetje voorzien. 
 
De volgende die de voorzitter  in de bloemen (+ cadeaubon) zet is scheidend penningmeester Gerrit 
Veldthuis. ‘Aan jou komt de eer toe dat je het penningmeesterschap weer op poten hebt gezet en de 
financiën op orde hebt gebracht. Je hebt een grote post openstaande vorderingen alsnog weten te 
innen en daarmee een stevige basis gelegd voor een financieel gezonde vereniging. Helaas heb je 
het nu te druk met werk en studie. Dank voor je inzet en je volhardendheid!’ 
 
Jan Ensing krijgt namens COVS Noord het woord. Hij complimenteert de vereniging met een zeer 
informatief clubblad, noemt de relatie tussen de COVS en de KNVB goed en kijkt positief terug op de 
brainstormdag, waarbij hij in het bijzonder de inzet van de jeugd prijst. Tot slot stelt hij dat COVS 
Noord het criterium ‘aantal wedstrijden’ bij promotie & degradatie ter discussie te hebben gesteld bij 
de KNVB. Hij laat vervolgens Romke Hagenouw en Joop Schokker naar voren komen. Romke krijgt 
de speld voor 25 jaar lidmaatschap, terwijl Joop al 40 jaar lid is. Joop Schokker dankt voor de speld 
door te stellen dat die onderscheiding mede voor zijn vrouw is. ‘Zonder steun van je partner kan dit 
niet.’ 
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De voorzitter krijgt weer het woord en biedt Freek Reitsema een bos bloemen aan als dank voor de 
adviezen en ondersteuning bij het opstellen van de financiële stukken voor deze vergadering.  
 
Vervolgens vraagt voorzitter Robert van Dorst Jacques d’Ancona naar voren. Hij biedt hem een bos 
bloemen aan voor het feit dat hij al 55 jaar lid is. En hoewel geen officieel COVS-jubileum, wel een 
mijlpaal om even bij stil te staan. Het ontlokt Jacques de opmerking dat de voorzitter vast denkt dat hij 
het 60-jarig jubileum niet haalt… 
 
Tot slot van de huldeblijken neemt voorzitter Robert van Dorst  nogmaals het woord: 
 
‘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. 
Vanavond zal het u, met dank aan onze vrienden van het Dagblad van het Noorden,  niet verrassen 
dat wij iemand willen voordragen.  
 
Degene die we willen voordragen voor het lidmaatschap van verdienste is lid van onze vereniging 
sinds 1 juni 1986. Vanaf bijna het begin is hij een trouw en actief deelnemer aan de trainingen en 
andere clubactiviteiten. Hij is bovendien een echte doener, die altijd bereid is de handen uit de 
mouwen te steken. Sinds 1992 heeft hij tot meer dan volle tevredenheid als bestuurslid met de 
portefeuille interne organisatie gefunctioneerd. De attenties bij ziekte of blessures, het 
materialenbeheer en de ondersteuning bij diverse projecten waren bij hem in uitstekende handen. 
Daarnaast heeft hij zich tot vorig jaar als lid van de technische commissie onder andere 
beziggehouden met de voetbaltoernooien van de COVS en valt hij soms in als trainer op de dinsdag 
of donderdag. Vanaf midden jaren negentig maakt hij deel uit van de redactiecommissie van De 
Aftrap, waarin hij Marcel op perfecte wijze ondersteunt en zorgt dat het blad bij u in de brievenbus valt.  
 
U begrijpt het, ik heb het over Bert Kamstra. Helaas nemen we vanavond afscheid van hem als 
bestuurslid. Maar gelukkig blijft hij lid van de redactiecommissie en heeft hij toegezegd dat we nog 
steeds een beroep op hem kunnen blijven doen. Het bestuur wil de vergadering voorstellen Bert te 
benoemen tot Lid van Verdienste!’ 
 
De vergadering  stemt door middel van een luid applaus in met de voordracht en de voorzitter reikt de 
bijbehorende versierselen uit. 
 
16. Rondvraag 
Willem Molema van COVS Veendam bedankt voor de uitnodiging en feliciteert de benoemde en 
gehuldigde leden. Over de mogelijkheden van fusies toont hij zich sceptisch. ‘Daar zou ik mee 
uitkijken, toen ik er ooit over begon is me dat niet in dank afgenomen.’ 
 
Piet Plant van COVS Oost Groningen sluit zich aan bij de door de vorige spreker uitgesproken 
felicitaties en noemt in het bijzonder Kristian Bakkelo, die lid is van beide verenigingen. Hij noemt een 
fusie ‘onmogelijk’ en stelt dat daarvoor de afspraken te groot zijn. Wel onderstreept hij de noodzaak tot 
samenwerking. Robert van Dorst reageert door te stellen dat fusies onvermijdelijk zijn en de volgende 
stap naar een gezonde COVS. 
 
Roel Visscher stelt de scheidsrechterscommissie van KNVB district Noord dat men bij het 
promotiebeleid eerlijkheid juist hoog in het vaandel heeft staan. ‘We gaan daarbij voor kwaliteit, en 
beschikbaarheid is in onze ogen ook een vorm van kwaliteit.’ Robert van Dorst zegt dat niet wordt 
getwijfeld aan de eerlijkheid, maar zegt van mening te verschillen over het gewraakte criterium van 
aantal wedstrijden. 
 
Eeuwe Aardema roept het bestuur op iets te doen aan de kwaliteit van het trainingsveld op dinsdag én 
de schoonmaak van de kleedgelegenheid. ‘Het is ergerlijk en schandalig slecht.’ De voorzitter zegt 
actie toe en stelt dat we er al druk mee bezig zijn. 
 
Marja Wardenier vraagt of bekend is hoeveel actieve leden onze vereniging telt. De secretaris zegt 
geen idee te hebben en er via De Aftrap binnenkort op terug te komen. 
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Het laatste woord is voor Jacques d’Ancona. Hij stelt dat men zich bij het Dagblad al is 
doodgeschrokken naar aanleiding van het te vroeg publiceren van de onderscheiding van Bert 
Kamstra. Hij besluit met: ‘dit is een mooie club en ik ben blij dat ik er lid van ben!’.  
 
17. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. Hij dankt iedereen voor de inbreng en wenst iedereen 
een goede thuisreis. 

 

Marcel Bellinga, secretaris 

 


