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Scheidsrechtersvereniging  
Doetinchem en Omstreken 
 
Opgericht 9 januari 1936  

 
  

Notulen 79ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken, 13 april 2015 

 
Aanwezig: 43 leden. 
 
Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging  
COVS Winterswijk e.O.  
 
Afwezig met kennisgeving: 
E. Bleekman, H. Buiting, J. Ter Haar, M. Hoksbergen, H. Kok, K. Ligtlee, H. Migchelbrink,  
W. Ubbink, G. Wesselkamp en D. Wossink.   
 

1. Opening door de voorzitter 
Even na 19.30 uur, na eerst een minuut stilte in acht te hebben genomen, neemt 
voorzitter Frank Sanders het woord en spreekt de aanwezigen toe. Hij somt enkele 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar op en besteed onder andere aandacht aan de 
twee brainstormsessies die het bestuur heeft georganiseerd om met de leden in 
gesprek te gaan. Hij benadrukt dat de uitkomsten hiervan terug zullen komen tijdens 
de vergadering.  
 
Verder legt hij nogmaals de nadruk op het feit dat iedereen nodig is, omdat we samen 
de SDO zijn. Hij bedankt de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet het afgelopen 
jaar en na een kort applaus vanuit de zaal, verklaart de voorzitter de 79ste 
jaarvergadering voor geopend.  

 
2. Vaststellen agenda 

Er zijn geen aanvulling op de in de uitnodiging vastgestelde agenda. Deze agenda is 
derhalve vastgesteld voor vanavond.  

 
3. Vaststelling notulen 78ste ledenvergadering over het verenigingsjaar 2013 

De notulen worden met dank aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Ingekomen stukken 
De voorzitter deelt mede dat de postlijsten van 19.00 uur tot 19.30 uur ter inzage 
hebben gelegen. Uit de vergadering komen geen op- en/of aanmerkingen.  

 
5. Uitgaande stukken 

De voorzitter deelt mede dat de postlijsten van 19.00 uur tot 19.30 uur ter inzage 
hebben gelegen. Uit de vergadering komen geen op- en/of aanmerkingen.  

 
6. Algemeen jaarverslag van de secretaris 

Het verslag was te lezen op de website en in het Signaal. Vanuit de vergadering 
komen er geen op- en/of aanmerkingen. De voorzitter dankt de secretaris voor het 
samenstellen van het jaarverslag. De vergadering dankt door middel van applaus de 
secretaris.  
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7. Financieel jaarverslag van de penningmeester 

Het verslag heeft, zoals in het Signaal en op deze website vermeld stond vanaf 18 
maart bij de penningmeester en vanavond vanaf 19.00 uur in deze zaal ter inzage 
gelegen. Jeroen Sanders vraagt waarom de kosten bij de Barend der Matterloop 
verdubbelt zijn ten opzichte van het begrote bedrag. De penningmeester legt uit dat 
dit te maken heeft met de stijging in prijs ten opzichte van eerdere jaren qua 
vergunningen.  
 
Walter Hartjes stelt een vraag omtrent het digitaliseren van het blad De 
Scheidsrechter. Hij vraagt wat er gaat gebeuren met de contributiebijdrage richting 
het VCN en dan met name het geld dat richting de Scheidsrechter ging. De voorzitter 
geeft aan dat dit onderwerp tijdens de Algemene Ledenvergadering van COVS 
Nederland nog over dit onderwerp gesproken zal worden en beslist zal worden wat er 
met de bijdrages zal gebeuren. Het bestuur geeft aan de voorkeur te hebben om de 
gelden terug te laten stromen richting de lid verenigingen.  De COVS Winterswijk 
geeft aan deze voorkeur te delen.  
 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het opstellen van het financieel 
jaarverslag en de vergadering bedankt de penningmeester door middel van applaus.  
 

8. Verslag kascommissie 
Walter Hartjes lees het verslag van de kascommissie voor, waarin deze commissie 
stelt de financiële stukken te hebben gecontroleerd en goed heeft bevonden. De 
kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor de door hem 
in het verenigingsjaar 2014 gevoerde administratie. Applaus vanuit de vergadering 
volgt waarna de voorzitter de kascommissie bedankt voor het verrichte werk.   

 
9. Vaststellen begroting 2016 

De begroting voor het jaar 2016 heeft vanaf 19.00 uur ter inzage gelegen. De 
begroting voor 2016 wordt conform voorstel door de vergadering vastgesteld.  

 
10. Vaststellen contributie verenigingsjaar 2016 

Conform voorstel wordt de contributie voor 2016 verhoogd met tweeënhalve euro en 
vastgesteld op 47,50 euro.  

 
11. Beleidsplan SDO 2020 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur met de leden tijdens verschillende avonden naar 
de toekomst gekeken. De voorzitter legt het beleidsplan dat is opgesteld uit deze 
avonden uit aan de leden. Het beleidsplan dat met hulp van Jeroen Sanders is 
opgesteld bevat de speerpunten voor de komende vijf jaren.  
 
Het beleidsplan wordt door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld.  

 
12. Website 

Door de voorzitter Frank Sanders wordt uitleg gegeven over de situatie omtrent de 
website. In maart 2015 heeft het bestuur de start gemaakt om de nieuwe website  
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vorm te geven. De nieuwe site zal worden gelanceerd op de eerste trainingsavond na 
de zomervakantie. Dit zal op donderdag 20 augustus 2015 zijn.     

 
13. Bestuursverkiezingen 

Ingevolge van artikel 18 lid 2 is aftredend en niet herkiesbaar: 
 
Joost Soeter als secretaris en Frans Heister (S) als 2de penningmeester.  
 
Het bestuur stelt voor om Joost Soeter te benoemen als algemeen bestuurslid voor 
een periode van een jaar. Tot aan de zomer zal het secretariaat op ad interim basis 
blijven verzorgen en het bestuur hoopt dat zich tegen die tijd een opvolger heeft 
aangeboden.   
 
Frans Heister (S) wordt door de voorzitter bedankt voor zijn ongelofelijk aantal actieve 
jaren binnen het bestuur. Na 31 jaar binnen het bestuur vond Frans het tijd het stokje 
over te dragen. 
 
Het bestuur is nog altijd incompleet met vier bestuursleden.   

 
14. Verkiezing leden Kascommissie 

Aftredend is Gradus Eenink. We bedanken hem hartelijk voor zijn inzet voor de 
kascommissie. Het bestuur stelt voor Walter Hartjes voor een jaar en Maarten 
Bolwerk voor twee jaar te benoemen. Jan Simmelink wordt het reservelid.  

 
15. Verkiezing leden ontspanningscommissie 

Willy ten Haaf, Frans Heister (S) en Gradus Eenink worden benoemd. 
 

16. Verkiezing leden technische commissie 
Dick Donderwinkel, Gerard de Graaf en Jordi Eijgelsheim worden benoemd.  

 
17. Verkiezing leden spelregelcommissie 

Henk Huntink, Frans Heister (D) en Gradus Eenink worden benoemd.  
 

18. Verkiezing leden Achterhoek Cup commissie 
Emiel Stienezen, Marcel van Huet en Frank Sanders worden benoemd.  

 
19. Verkiezing leden trimcommissie 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om de trimcommissie 
als commissie op te heffen. Op een later moment zal worden besloten of de 
organisatie van de Barend ter Matterloop doorgang zal vinden. Dit zal echter niet 
meer officieel onder een commissie vallen. De commissieleden en vrijwilligers worden 
bedankt voor hun inzet tijdens dit evenement.  

 
20. Verkiezing leden marketing en communicatie commissie 

Jan Kupper, Erno Hannink, Theo Seesing en Joost Soeter worden benoemd.  
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21. Jubilarissen 

Gerard de Graaf en Gerard Jeurissen worden gehuldigd vanwege hun 
vijfentwintigjarig lidmaatschap van de COVS en SDO.  
 
Jan Schel wordt gehuldigd voor zijn veertigjarig lidmaatschap van de COVS en SDO.  
 
De Derk Besselink bokaal wordt dit jaar uitgereikt aan Henk Huntink voor zijn inzet 
voor de vereniging in het verenigingsjaar 2013. De uitreiking van deze bokaal over 
het jaar 2014 zal plaats vinden tijdens de nieuwjaarsreceptie begin 2016.  
 
Tonny van Mourik wordt door het bestuur bedankt voor zijn inzet op de 
trainingsavonden achter de bar.  

 
22. Rondvraag 

 
Han Marsman (COVS Oost) 
Bedankt voor de uitnodiging. Felicitaties aan de jubilarissen en voor degene die 
herbenoemd zijn in het bestuur en de commissies. Samen met het VCN zullen de 
komende periode de visie en het beleidsplan besproken worden. Vanuit COVS Oost 
is ook het advies aan het VCN om de gelden van de scheidsrechter terug te laten 
stromen richting de lidverenigingen.  
 
Gerard van Balveren (Erevoorzitter) 
Complimenten Frank voor het leiden van je eerste ALV. Frans Heister bedankt voor je 
jarenlange inzet binnen het bestuur en het is mooi om te zien dat je nog wat blijft 
betekenen voor de vereniging als commissielid. Verder spreek ik de wens uit dat het 
bestuur snel aangevuld zal worden, want het is goed dat de commissies het werk 
doen, maar het is ook belangrijk om het beleid te blijven sturen. Mijn felicitaties aan 
de jubilarissen.  
 
Gerben Koeslag (COVS Nederland) 
Het VCN heeft in Pol Hinke een nieuwe voorzitter, met nieuwe ideeën. Deze zullen 
een grote groep mensen aanspreken. Zelf komt er na drie jaar als interim een eind 
aan zijn periode binnen het VCN en is er dus ook de mogelijkheid om zelf bestuurlijke 
ervaring op te doen voor de liefhebbers.  
 
Jan Simmelink (Servicegebied Midden) 
Bedankt voor de uitnodiging. Ik zit hier altijd met een dubbele pet en ten opzichte van 
tien jaar geleden hebben we ons als vereniging goed doorontwikkeld. Op een 
trainingsavond zijn er steeds meer aanwezigen en dat is een goede zaak. Namens de 
KNVB wil ik de SDO bedanken voor de goede samenwerking rondom de 
maatwerkbijeenkomsten en ik roep u allen op contact te blijven zoeken met de 
scheidsrechtersbegeleiders, vooral in dit laatste deel van het seizoen.  
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Nando Smit (COVS Winterswijk e.o.) 
Bedankt voor de uitnodiging om bij deze ALV aanwezig te mogen zijn. Als ik hier in 
de zaal kijk zie ik tevreden gezichten en mensen die veel over hebben voor deze 
vereniging. Help het bestuur om de plannen vanuit het beleidsplan te verwezenlijken.  
 

23. Sluiting van de 79ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
  Voorzitter Frank Sanders sluit de Algemene Ledenvergadering om 21.47 uur.  

 


