
Geachte vergadering, 

 

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken heet ik u 

allen van harte welkom op deze 78 jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. En dat in het 

nieuwe clubhuis van GRC, dat de komende jaren ook onze thuisbasis zal zijn. Een bijzonder 

woord van welkom aan onze gasten van de KNVB, COVS Noord, FGA en onze 

zusterverenigingen COVS Veendam en COVS Oost Groningen. Ook een bijzonder welkom 

voor onze ereleden Jan Niko de Boer, Garbrand Nienhuis, Tjip Teenstra en Roel Visscher én 

alle leden van verdienste.  

 

Ik wil de vergadering vragen te beginnen met een moment van stilte voor hen waarvan wij 

helaas het afgelopen jaar afscheid van hebben moeten nemen. Onze gedachten gaan hierbij uit 

naar Henk Schotanus. Henk was een actief lid en verrichte onder andere vrijwilligerswerk  

voor dit nieuwe clubhuis. Door zijn ongeluk hier enkele dagen voor zijn overlijden zal dit 

clubhuis onlosmakelijk verbonden zijn met het overlijden van Henk. Hij werd 67 jaar en was 

26 jaar lid van onze vereniging. Onze gedachten gaan verder uit naar Henk van Dijken. Henk 

werd 77 jaar en hij was 54 jaar lid van onze vereniging. Henk was een regelmatig bezoeker 

van onze vereniging en is altijd actief geweest voor de scheidsrechters. Onder andere als 

commisielid van de KNVB en bestuurslid van onze vereniging. Hij kon met smaak vertellen 

over zijn rijke loopbaan als scheidsrechter betaald voetbal. Mag ik de vergadering vragen 

staande een ogenblik stil te zijn in hun nagedachtenis?                                                                          

Dank u wel. 

 

Het jaar 2010 heeft onder andere in het teken gestaan van de bouw van dit clubhuis en de 

realisatie van onze nieuwe website. Op beide resultaten kunnen wij ontzettend trots zijn. En ik 

wil daarom allen die hiertoe hebben bijgedragen hartelijk danken voor de grote inzet en 

geweldige prestatie! 

 

Als lezer van de tegenwoordig digitale algemene berichten van de KNVB valt mij op dat er 

steeds meer beroepszaken van clubs en spelers wordt gehonoreerd. Daarom wil ik bij deze een 

oproep doen aan al onze scheidsrechters en rapporteurs om meer aandacht te besteden aan het 

opstellen van de strafrapporten. Schrijf goed en feitelijk op wat u werkelijk waarneemt. Maak 

er geen lang verhaal en zorg dat zaken niet anders uitgelegd kunnen worden. Uw KNVB-

scheidsrechterscoach en wij als COVS zijn altijd bereid u hierbij te helpen, dus schroom niet 

ons om hulp te vragen. Overigens is COVS Nederland bezig met een voorstel aan de KNVB 

om de mogelijkheid te bekijken of scheidsrechters in beroep  kunnen gaan tegen uitspraken 

van de beroepscommissie. Hoewel ik denk dat dit geen goede ontwikkeling is, ben ik wel 

benieuwd naar de discussie over dit onderwerp.  

 

Wekelijks stuurt de KNVB waarnemers langs de velden om te zien of alles via de regels 

loopt. Veelal lopen deze mensen rond bij standaardelftallen en enkele malen ook bij lagere 

teams. Ik wil ervoor pleiten dat deze waarnemers meer bij de lagere elftallen worden ingezet. 

Want veelal gebeurd er bij de lagere elftallen veel meer dan bij de standaardteams. Hoeveel 

gele en rode kaarten worden er na afloop gewoon niet op papier gezet? Zelfs molestaties van 

verenigingsscheidsrechters worden niet altijd gemeld. Hoewel het lijkt dat het aantal 

molestaties van scheidsrechters terugloopt, heb ik hier om genoemde reden mijn twijfels over.    

 

Onlangs ontvingen wij een schrijven van de KNVB over een andere opzet van de 

conditietesten. Er vinden in twee districten dit jaar een pilot plaats. De nieuwe systematiek 

van belonen juichen wij toe en we zijn graag bereid daarbij als partner van de KNVB mee te 



werken door bijvoorbeeld onze trainers en accommodatie beschikbaar te stellen. In de eerste 

communicatie over deze nieuwe opzet lees ik tot mijn teleurstelling overigens niets over de 

rol van de COVS en dat vind ik jammer. Verder pleiten we voor transparant beleid, waarbij 

kwaliteit voorop moet staan. Met het bezoeken van de maatwerkbijeenkomsten kan een 

scheidsrechter punten verdienen die meetellen bij de promotie. Maar wat gebeurt er 

bijvoorbeeld als een scheidsrechter op basis van zijn cijfers bovenaan staat, maar de 

maatwerkbijeenkomsten niet heeft kunnen bezoeken?     

 

Op de vorige jaarvergadering heb ik aangegeven dat wij verder gingen praten over de 

toekomst van de COVS-verenigingen in Noord. Inmiddels zijn wij zover dat er een 

eindverslag ligt van de commissie toekomst COVS Noord. Ik heb zelf deel uitgemaakt van 

deze commissie. De commissie heeft een eindverslag neergelegd met een aantal voorstellen. 

Hierbij wordt gedacht aan verregaande samenwerking of zelfs fusies van COVS-verenigingen 

in Noord. Hoewel onze vereniging de één na de grootste vereniging van Nederland is en het 

ons enorm goed gaat, willen wij onze ogen niet sluiten voor de problemen die er kunnen 

ontstaan bij de vaak veel kleinere COVS-verenigingen. Verenigingen die maar een klein 

aantal leden hebben (en dat zij er veel  in Noord) kunnen in mijn ogen niet altijd voldoende 

mankracht en financiën vinden om de taken waarvoor wij als COVS staan goed te verrichten. 

Daarom zal verregaande samenwerking of een fusie de slagkracht van de verenigingen 

kunnen vergroten. Uiteraard met de nodige aandacht voor de gebeurtenissen in de regio. Op 

de jaarvergadering van COVS Noord medio april zullen de plannen aan de COVS-

verenigingen worden voorgelegd. Eén van de eerste voorstellen betreft een grootschalige 

enquete onder alle leden van de COVS-verenigingen in Noord. Daarbij wordt uw mening over  

uw huidige vereniging en over de wensen voor de toekomst gevraagd. Ik wil u oproepen 

massaal deze enquete in te vullen. Of die enquete er daadwerkelijk komt, ligt aan de 

besluitvorming op de jaarvergadering van COVS Noord, maar dat verwacht ik wel.  

 

Het bestuur heeft gemeend voor met name onze wat oudere leden een nieuwe activiteit te 

organiseren. Inmiddels hebben een drietal leden de zaak opgestart en is er al een bijeenkomst 

geweest. Deze werd goed bezocht. Samen hebben de deelnemers aan die bijeenkomst ervoor 

gekozen maandelijks bijeen te komen en wel op de 1e maandag van de maand van 14.00 – 

16.00 uur in dit clubhuis. In verband met deze jaarvergadering is de eerstvolgende 

bijeenkomst komende maandag 14 maart. U bent van harte welkom! Ook oud-leden en 

donateurs hopen we te begroeten. Het doel van de bijeenkomsten is om onze seniorleden te 

blijven binden aan onze club en een extra faciliteit te bieden.   

 

Tot slot wil ik een ieder bedanken voor hun bijdragen aan een geslaagd verenigingsjaar 2010. 

Een woord van dank aan alle vrijwilligers, sponsors en voetbalvereniging GRC Groningen is 

op zijn plaats.  

 

Met deze laatste woorden verklaar ik de vergadering voor geopend en ga over naar punt 2 van 

de agenda. Het woord is secretaris Marcel Bellinga. 

 

       

 

 


