
Geachte vergadering, 
 
Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 
heet ik u allen van harte welkom op deze 79e jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
Een bijzonder woord van welkom aan Minne Modderman namens de KNVB, Jan 
Ensing namens COVS Noord, Jan Eelsema en Kristian Bakkelo namens onze 
zustervereniging COVS Oost Groningen en Henk Potze en Willem Molema namens 
COVS Veendam. Ook een bijzonder woord van welkom aan onze ereleden Garbrand 
Nienhuis en Roel Visscher en 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 van hebben moeten nemen. Onze 
gedachten gaan hierbij uit naar Harm Frikken. Harm bezocht nog regelmatig diverse 
activiteiten van onze vereniging. Vorig jaar nog huldigden we hem op de 
jaarvergadering voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Hij is 75 jaar geworden. Verder 
gedenken we ons buitengewoon lid Henk Hagenouw, erelid van COVS Zuidoost 
Drenthe. Henk is 85 jaar geworden. En tot slot denken we aan Felix Emmerink, die 
op 7 januari jongstleden op 68-jarige leeftijd overleed. Hij was al 46 jaar lid van onze 
vereniging. Mag ik de vergadering vragen staande een ogenblik stil te zijn in hun 
nagedachtenis.                  Dank u wel. 
 
Op 7 juni 2011 werd dit clubhuis van GRC officieel geopend. Onze vereniging heeft 
met een bescheiden geldelijke bijdrage en de nodige mankracht bijgedragen tot het 
realiseren van dit mooie gebouw. We zijn blij met de extra faciliteiten en voelen ons 
hier thuis. Dit clubhuis willen we de komende jaren graag inzetten las ‘huis van de 
scheidsrechter’. Naast onze eigen activiteiten zijn we samen met GRC ook graag 
gastheer voor activiteiten van de KNVB en COVS. Dat de KNVB ons inmiddels heeft 
gevonden blijkt uit onder andere de maatwerkbijeenkomsten en de SO II – cursus.  
 
Het ledenonderzoek van COVS Noord heeft veel losgemaakt. Als lid van de 
commissie toekomst COVS heb ik de afgelopen maanden allerlei verslagen en 
brieven van diverse COVS-verenigingen langs zien komen. Hieruit put ik de goede 
hoop dat de komende jaren diverse COVS-verenigingen intensieve samenwerking 
zullen opzoeken, waarbij fusies tussen verenigingen niet uit te sluiten zijn. Een goede 
zaak met het oog op de toekomst! 
 
Hoewel het onze vereniging goed gaat en we qua ledental weinig zorgen hebben, 
hebben ook wij met het oog de toekomst gemeend te moeten onderzoeken in 
hoeverre samenwerking met andere COVS-verenigingen mogelijk is. We hebben 
daartoe onze Groninger zusterverenigingen Veendam en Oost Groningen 
uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Wij denken echter niet alleen dat er 
binnen de provinciegrenzen mogelijkheden liggen. Daarom hebben we ook de groep 
Centraal Drenthe uitgenodigd. We wachten de reacties op onze uitnodigingen af. 
 
Het afgelopen jaar zijn wij diverse malen geconfronteerd met zaken waarvan ik vind 
dat de COVS zich best meer als belangenbehartiger had mogen laten gelden. 
Waarbij de landelijke organisatie wellicht het voortouw had moeten nemen. Ik denk 
hierbij aan de afhandeling door justitie van de affaire die onze eigen secretaris betrof. 
Als je voor het meerdere malen per mail en telefoon bedreigen en lastig vallen, het 
thuis opzoeken en bedreigen, het plegen van vernielingen en plegen van diefstal 



wegkomt met een geldboete van 210 euro, dan strookt dat niet met de grote woorden 
dat geweld tegen scheidsrechters harder moet worden aangepakt. Nadat de 
uitspraak in het nieuws kwam had COVS Nederland in mijn ogen publiekelijk stelling 
moeten nemen door hun ongenoegen uit te spreken.  COVS Nederland, dit is toch 
uw taak?! Gelukkig heeft KNVB Noord wel van zich laten horen, door zich tegen deze 
gang van zaken uit te spreken.  
 
Over excessen gesproken. Het bericht van de KNVB over de aanpak van excessen 
in januari heeft ons verrast. Van COVS Noord en Nederland hadden wij er nog niets 
over gehoord. Ik vraag mij dan ook af of de COVS hierbij een rol heeft kunnen 
spelen. Op landelijk niveau lijkt de KNVB de COVS wat buitenspel te willen zetten en 
dat baart ons zorgen!  
 
Wat de excessen betreft is mij geenszins duidelijk wat de rol is van de COVS- 
groepen. Ik vind dit een kwalijke ontwikkeling. Temeer daar onze leden in het 
ledenonderzoek hebben aangegeven dat zij juist bij molestaties meer ondersteuning 
willen. Maar als wij niet weten wat onze rol is, maakt dat het er niet gemakkelijker op. 
 
Als ik kijk naar het woord excessen dan betekent dit, “wanneer het alle grenzen 
overschrijdt en daardoor onaanvaardbaar wordt”. Nu er een centraal meldpunt is 
ingesteld zijn wij afhankelijk van anderen die gaan bepalen dat de grenzen zijn 
overschreden. Wordt er nog wel gekeken hoe de scheidsrechter het heeft beleefd? 
Misschien moeten wij als COVS ook wel een centraal meldpunt voor excessen 
instellen, zodat wij ook op de hoogte blijven wat onze leden wordt aangedaan. 
Uiteraard hoop ik dat dit niet nodig is en dat wij net als voorheen samen kunnen met 
optrekken met de KNVB.   
 
Vanuit de COVS kwam het verzoek onze donateurverenigingen aan te sporen een 
beroepsmogelijkheid voor scheidsrechters binnen de KNVB-tuchtspraak mogelijk te 
maken. Hoewel wij positief ten opzichte van de gedachte staan, zien we ook de 
nodige haken en ogen. Bovendien leek de gekozen manier ons inziens niet de juiste. 
Wij hebben COVS Noord dan ook aangegeven hun verzoek om een brief door te 
sturen en clubs te benaderen niet te honoreren. Ons inziens is dit een zaak waar de 
KNVB en COVS op landelijk niveau uit moeten komen. 
 
Voor de winter moest ik rapporteren bij een topklasse wedstrijd en daar hoorde ik wat 
de spelers hier gemiddeld verdienen. Niet kinderachtig kan ik u zeggen. Ik dacht 
gelijk aan onze scheidsrechters die deze wedstrijden moet fluiten voor 25 euro. 
Hebben wij hier als COVS zitten slapen? Het wordt tijd dat de COVS dit punt 
aankaart bij de KNVB. 
 
U hoort het, er is nog genoeg werk te doen! Wij willen dat graag samen met de 
KNVB. Laten we hopen dat de manier waarop wij in Noord met de KNVB optrekken 
een voorbeeld kan zijn voor de samenwerking tussen COVS en KNVB op landelijk 
niveau. COVS Nederland is wat dat betreft in onze ogen aan zet! 
 
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor hun enthousiasme en steun in het 
verenigingsjaar 2011. Ik denk aan al onze vrijwilligers, aan onze huisbaas GRC, aan 
onze sponsors en de leden van de 50 euroclub. 
 



Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een ieder die ik niet 
persoonlijk heb kunnen bedanken voor hun belangstelling naar aanleiding van mijn 
ongeval het afgelopen jaar. De steun heeft mij heel goed gedaan!   
 
Met deze laatste woorden verklaar ik de vergadering voor geopend en ga over naar 
punt 2 van de agenda. 
 
       
 
 


