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Geachte vergadering, 
 
Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken heet ik u 
van harte welkom op deze 84e jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze 
vereniging. Een bijzonder woord van welkom aan Aaldrik Draadjer en Olf Pruisman van 
onze zustervereniging COVS Oldambt en Veenkoloniën. Ook een speciaal welkom aan 
onze ereleden Jan Niko de Boer en Jan Regtop, en aan al onze 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 Bouwe Elzinga, die 19 jaar lid was van onze vereniging. Hij was ook enkele jaren 
actief als barmedewerker. Verder namen we in 2016 afscheid van Nats Braam, die vooral 
als verenigingsscheidsrechter actief was voor De Heracliden, en 11 jaar trouw lid was.  
 
Het afgelopen jaar heeft onze vereniging het Nederlands Kampioen veldvoetbal op een 
prima wijze georganiseerd. Naar aanleiding van dit kampioenschap hebben wij ook een 
actie op touw gezet om iets voor onze gehandicapte medesporter te gaan doen, de actie 
“niemand Buitenspel”. Verspreid over het jaar hebben verschillende acties ruim € 3.000 
opgeleverd. Een mooi resultaat. Dank voor ieders bijdrage daaraan!   
 
Als voorzitter maak ik mij zorgen over het dalende aantal deelnemers aan Sportweekend 
Ameland. Dat komt denken wij mede door de overvolle voetbalkalender en de vele KNVB-
bijeenkomsten in die periode. Gelukkig heeft de KNVB besloten een langere winterstop te 
houden en ik hoop dat dit een positieve werking heeft op het aantal deelnemers van dit 
weekend. We willen de KNVB vragen iets meer rekening te houden met het organiseren 
van diverse bijeenkomsten voor de scheidsrechters in deze weken van de winterstop. Gun 
niet alleen clubs, maar ook scheidsrechters een echte winterstop en plan niet alles vol. 
Zoals eerder aangekondigd, gaan we het technisch weekeinde evalueren. Daarover snel 
meer. Vooralsnog vinden wij als bestuur het technisch weekeinde nog steeds een 
waardevolle faciliteit en we gaan in januari 2018 dan ook graag voor de 20e keer op pad. 
Maar zoals eerder gezegd, wordt vervolgd. 
 
Ook het afgelopen jaar hebben wij ons als belangenbehartiger voor u ingezet. Zo hebben 
wij ons op scherpe wijze, maar ook op positief-kritische wijze uitgesproken over de manier 
waarop de KNVB met zijn vrijwilligers om gaat. Er wordt erg veel van de vrijwilliger 
gevraagd, terwijl er tegelijk weinig rekening met die vrijwilliger wordt gehouden.  We 
hebben hierover zowel met COVS Nederland als de KNVB gesprekken gehad en onze 
zorgen duidelijk kunnen toelichten. We houden op dit punt nadrukkelijk een vinger aan de 
pols. 
 
In die gesprekken is onder andere gesproken over de eigen bijdrage van € 100 voor het 
volgen van de SO 1 opleiding. We vragen ons af of dat een goede zaak is en zetten 
bovendien onze vraagtekens bij de kwaliteit van de huidige opleidingen. Moet je niet eerst 
je kwaliteit verbeteren, voordat je überhaupt over een eigen bijdrage moet beginnen?  
Naast een eigen bijdrage verwacht de KNVB dat scheidsrechters op alle mogelijke 
momenten klaar staan. Ook doordeweeks overdag, voor bijvoorbeeld een conditietest in 
Zeist. Hoe krijgen en behouden wij scheidsrechters bij de KNVB, als je op zo’n manier met 
die scheidsrechters omgaat? 
 



Ook op gebied van de verenigingsarbitrage zijn er zorgen. De opleiding 
verenigingsscheidsrechters is totaal veranderd en de kosten en organisatie ligt 
grotendeels bij de voetbalverenigingen. Voor veel clubs drukt dit zwaar op de begroting, 
omdat de eigen bijdragen voor deze opleiding erg hoog zijn. De animo om 
verenigingsscheidsrechters op te leiden neemt bij de clubs daardoor af. Onze vereniging 
heeft gemeend hierop te moeten anticiperen, door in samenwerking met de KNVB te 
kijken of we kunnen meewerken aan een goede opleiding, met een door de KNVB erkend 
diploma verenigingsscheidsrechter. Op deze wijze willen wij proberen een bijdrage te 
leveren aan goed opgeleide verenigingsscheidsrechters, de kosten voor verenigingen laag 
houden en ook de doorstroming van verenigingsscheidsrechters naar de KNVB stimuleren 
en waarborgen. 
 
Een ander voorbeeld van een verkeerde manier van omgaan met vrijwilligers is de wijze 
waarop de KNVB afscheid neemt van mensen die jaren voor de KNVB actief zijn geweest. 
Een kil bedankbriefje is mijn inziens te weinig. KNVB wees in kleine dingen groot, daar 
bereik je veel meer mee!  
 
We kijken niet alleen naar de KNVB als het gaat om dingen die slecht gaan. De KNVB 
heeft ook veel zaken met betrekking tot de arbitrage goed opgepakt. Dat mag ook gezegd 
worden.  
 
Binnen onze eigen vereniging zijn er ook zaken die beter kunnen. Zo organiseert Klaas 
Smith al jaren de spelregelstrijd om de Johan Roedersbokaal. Klaas raakt steeds meer 
gedemotiveerd en overweegt zelfs om te stoppen, omdat er zo weinig respons komt. Dit 
jaar waren er maar zes deelnemers die alle rondes hebben meegedaan. En dat zijn bijna 
allemaal al wat oudere en ervaren leden. Jonge deelnemers ziet hij haast niet. Als ik dan 
weet dat verschillende spelregeltoetsen door onze  jonge scheidsrechters zeer matig 
worden gemaakt, dan kunnen zij zich dit aantrekken. Door mee te doen aan de 
spelregelvragen houd je jouw kennis steeds op peil. Doe mee aan de Roedersbokaal en 
maak ook elke vrijdag de spelregelvraag van de week op onze website. Daarmee maak je 
het ook voor Klaas een stuk leuker. Bedenk ook dat het niet niks is om steeds maar weer 
nieuwe vragen te moeten bedenken. Klaas, wij waarderen die inzet in elk geval enorm! 
 
Als we verder kijken naar de spelregels, vroeg Klaas zich ook af waarom er geen 
deelnemers meer zijn voor de COVS-spelregelwedstrijden. Wij gaan er immers prat op dat 
wij de grootste en actiefste vereniging zijn van Nederland? Maar bij dit onderdeel zijn we 
niet aanwezig. Als bestuur betreuren we dat ook dat het niet lukt een team bijeen te 
krijgen. Maar tegelijkertijd komt dat ook door de ouderwetse opzet van de wedstrijden. 
Herhaaldelijk hebben wij bij COVS Nederland aangegeven dat dit 
spelregelkampioenschap aantrekkelijker moet en aangepast moet worden aan het huidige, 
digitale tijdperk. Men heeft wel een begin gemaakt met de jeugdwedstrijden, maar erg snel 
gaat het nog niet.  
 
2016 was een mooi jaar voor onze vereniging. Ik kom daar later deze vergadering nog op 
terug. Dat was het mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Hulde! Zo pakte Marije het 
probleem van de barbezetting op de donderdagavond op. Met een compleet rooster en 
een goede groep vrijwilligers tot gevolg. Dank je wel Marije. Alle vrijwilligers bedankt voor 
de grote inzet afgelopen verenigingsjaar. 
 
Met deze laatste woorden open ik de vergadering en gaan we verder met punt 2. 


