
 

Opening jaarvergadering 19 maart 2018 – uitgesproken door vice-voorzitter Martin Schipper 

 

Namens het bestuur van de scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken heet ik u van harte 

welkom op deze 85e jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. 

Een bijzonder woord van welkom aan Olf Pruisman en Jan Eelssema van onze zustervereniging 

COVS Olddambt en Veenkoloniën , Dirk Koning en Henk Hoiting namens de KNVB, aan ons 

erelid Garbrand Nienhuis en aaan onze leden van verdienste. 

 

U bent gewend vanaf deze plek door onze voorzitter Robert van Dorst te worden toegesproken. 

Robert heeft afgelopen week echter definitief afscheid moeten nemen van zijn zus en is daarom 

vanavond niet aanwezig. Ter herinnering aan zijn zus en aan hen waarvan we in 2017 afscheid 

hebben moeten nemen, wil ik u vragen te beginnen met een moment van stilte. Onze gedachten 

gaan hierbij uit naar Dolf Naber, die op 17 april plotseling overleed. Tot 2016 was hij voorzitter van 

COVS Centraal Drenthe en na opheffing van die vereniging werd Dolf lid van onze club. Verder 

denken we aan een ander oud lid van Centraal Drenthe, Pop Hummel, die op 25 april overleed.  

Velen van ons kenden hem als trainer van de toenmalige trainingsgroep in Roden. En we gedenken 

donateur en oud lid Ate Nijdam, die ook al in april 2017 kwam te overlijden. Mag ik u vragen om 

een moment van stilte. 

 

2017 was een goed verenigingsjaar. We realiseerden diverse goede faciliteiten voor onze leden, 

zagen onze zaalvoetballers Nederlands kampioen worden en merken dat het leeft binnen en rondom 

de club. Dit met een flinke groei van het aantal leden tot gevolg.  

 

Het gaat dus goed met de vereniging en dat is goed om op verder te bouwen. Ik wil u daarmee en 

met ons 85 jarig bestaan van harte feliciteren. Tegelijk blijft er genoeg te doen. We komen daar 

onder het agendapunt bestuursbeleid graag op terug. 

 

Afgelopen jaren hebben we ons meermalen bezorgd uitgelaten over de ontwikkelingen binnen de 

KNVB. De professionalisering heeft er hier en daar voor gezorgd dat de KNVB verder van de 

scheidsrechter af is komen te staan en dat er weinig rekening meer wordt gehouden met de 

vrijwilliger. Die zorgen blijven we waar nodig ook uitspreken. Tegelijk zien we ook de positieve 

kanten en de kansen. Samen de KNVB gaan we in 2018 op gebied van opleidingen een pilot aan. 

We komen daar onder bestuursbeleid op terug. 

 

Wat onze landelijke COVS-organisatie betreft bespeuren we nieuw elan en een landelijk bestuur dat 

een hoopvolle koers vaart, en meer dan in het verleden uitgaat van de meerwaarde voor de 

individuele scheidsrechter.  

 

Hiermee wil ik deze vergadering openen en gaan we over naar punt 2 van de agenda. 


