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‘Geachte vergadering, 
 
Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken heet ik u van harte welkom 
op deze 83e jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Een bijzonder woord van welkom 
aan Henk Hoiting van de Verenigingsraad van de KNVB, Jan Kemkers van COVS Nederland, Jan Ensing 
van COVS Noord, Olf Pruisman en Mélarno Kraan namens onze nieuwe zustervereniging COVS Oldambt 
en Veenkoloniën en aan onze ereleden Garbrand Nienhuis en Roel Visscher. Verder een bijzonder woord 
van welkom aan al onze leden van verdienste en aan de aanwezige nieuwe leden die afkomstig zijn van het 
voormalige COVS Centraal Drenthe. 
 
Kijkend naar het afgelopen verenigingsjaar mogen we tevreden zijn. Het ledenbestand bleef stabiel net 
boven de 200. Door de opheffing van Centraal Drenthe tellen we dit nieuwe jaar zelfs al 225 leden. We zijn 
blij dat 24 leden van Centraal Drenthe voor onze vereniging voor ons hebben gekozen. 
 
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 Age de Goede die 
op 8 november overleed. Age was 63 jaar lid van de COVS en lid van verdienste. Verder overleed Drewes 
Koezema, een trouw lid en bovendien adverteerder bij onze club. Ook namen we afscheid van Piet Plant, 
erevoorzitter van COVS Oost Groningen en van Bertus Spijkerman, oud bestuurslid van COVS Noord. 
 
2015 was op vele fronten een succesvol jaar. Zo werden onze voetballende leden Nederlands Kampioen 
veldvoetbal. En wonnen we de fair play prijs op zowel het veld als in de zaal. 
 
2015 was ook het jaar dat onze vereniging in samenwerking met Sporthuis Winsum een nieuwe kledinglijn 
heeft gelanceerd. Deze kledinglijn valt bij een ieder goed in de smaak. Onze dank gaan ook uit aan de 
sponsoren John Schokker, Hotel Ameland en Dak Montage Noord, die mede mogelijk hebben gemaakt dat 
we deze kleding voor een zeer schappelijke prijs kunnen aanbieden.   
 
In 2015 kreeg een aantal leden van onze vereniging een belangrijke onderscheiding. Roel Bellinga en Bert 
Kamstra werden Koninklijk onderscheiden, net als onze sportvriend en inmiddels lid Jan Kemkers. Verder 
werd Jacques d’Ancona benoemd tot Bondsridder van de KNVB. 
 
In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik de zorg uitgesproken over de nieuwe scheidsrechterspiramide. Ik heb 
daar ook aangegeven dat wij daarover in actie zouden komen richting COVS Nederland. De COVS heeft 
daar onder andere via een enquête op de site en in gesprek met de KNVB goed op gereageerd. Afgelopen 
week heeft de KNVB COVS Nederland antwoord gegeven op de gestelde vragen en geuite zorgen. In het 
algemeen verandert er niet veel. Hun standpunt is liever in één jaar de pijn en teleurstelling voelen, in plaats 
van een meer geleidelijke invoering van deze piramide. Dat betreuren we als Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken. We zullen het proces van invoering dan ook kritisch blijven volgen. 
 
Wat wel is veranderd is dat op de zondag de nummer 1 wel kan promoveren. Daar in de huidige groep 
minder mensen zitten dan op de zaterdag. Het gevolg van deze indeling is wel dat de groepen veel kleiner 
zijn geworden. Als er krapte ontstaat in deze groepen kan men scheidsrechters in de lagere groepen op 
maat gaan aanstellen. Het op maat aanstellen is onder meer afhankelijk om welke wedstrijd het gaat, zoals 
risicowedstrijden, belangrijke derby's, en van de stand van de competitie. Het kan betekenen dat men 
daardoor ook wedstrijden krijgt hoger dan hun eigen groep. Wat wel is geschrapt dat scheidsrechters die nu 
in de onderste regionen verblijven in groep 1 niet aangesteld zullen worden in de reserve hoofdklasse. Daar 
zijn wij blij mee. 
 
Het organiseren van het NK veldvoetbal op 11 juni 2016 is mede aanleiding geweest te om kijken of we in 
2016 nog iets bijzonders konden doen. Onze vereniging is in 2016 een samenwerking aangegaan met het 
Fonds Gehandicaptensport. We zullen hiervoor ook een beroep doen op onze leden. Zo zoeken we nog 
collectanten die tussen 10 en 16 april een avondje willen collecteren. Wij zijn deze samenwerking 
aangegaan omdat we vinden dat iedereen zou moeten kunnen sporten, of je nu een handicap hebt of niet. 
Er mag niemand buitenspel staan! En dat is dan ook meteen het motto van het actiejaar. Kun of wil je zelf 
niet collecteren, dan kun je natuurlijk ook zelf een financiële bijdrage overmaken of vanavond in de 
collectebus doen… 
 
Naast de collecteweek in april, zamelen we geld in met een speciale actie rondom de week van de 



scheidsrechter, tijdens het NK veldvoetbal deze zomer hier in Groningen en met nog enkele andere acties. 
Daarover volgt in de loop van het jaar meer nieuws. Per verkocht kledingpakket van onze nieuwe kledinglijn 
doneren we als vereniging bovendien 2 euro aan het Fonds. 
 
Tot slot wil ik een ieder die zijn steentje heeft bijgedragen aan het slagen van onze verenigingsjaar hartelijk 
bedanken. Kijk en koop ook bij onze sponsoren en adverteerders. Wij zijn blij met de extra inkomsten die wij 
van hen ontvangen. Maar zij willen ook hier graag de revenuen van plukken. Tevens wil ik de vereniging 
GRC bedanken voor hun gastvrijheid dit jaar en we hopen op een lange  en prettige voortzetting van de 
samenwerking. 
 
Met deze laatste woorden open ik de vergadering en gaan verder met punt 2’ 
  
 


