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Scheidsrechtersvereniging 

DOETINCHEM EN OMSTREKEN 
 
 

 
NOTULEN 80ste ALGEMENE LEDENVERGAGERING 

Verenigingsjaar 2015 | dinsdag 19 april 2016 
 
 
Aanwezig:   36 leden. 
 
Afmeldingen:   C. Arevalo de Weever, F. Beser, A. Brussen, M. Buiting, F. van Dam, S. 

Eelderink, J. Eijgelsheim, T. Gieling, T. Giezen, H. Hakfoort, R. Hakvoort, 
J. Hannink, F. Heister (S), F. Heister (D), B. Kock, G. Koeslag, O. Mentink, 
H. Migchelbrinck, G. Otero, J. Pahlke, A. Plant, B. Roenhorst, W. 
Rutgers, M. Salemink, Jesper Sanders, B. Seegers, J. Simmelink, E. 
Stienezen, R. Wonnink en D. Wossink.   

 
Genodigden:  COVS Nederland, COVS Oost, COVS Winterswijk e.O., KNVB-

servicegebied  midden. 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
Omstreeks 19.30 uur begint de voorzitter de Algemene Ledenvergadering met zijn 
voorwoord dat hieronder te lezen valt: 
 
“Geachte aanwezigen, 
 
Hartelijk welkom op de 80ste Algemene Ledenvergadering van de 
Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en omstreken. Een bijzonder welkom aan 
erevoorzitter de heer van Balveren, leden van verdiensten en bijzondere leden. Verder 
een hartelijk welkom aan de afgevaardigde van de COVS Oost de heer Langenkamp en 
de heren Smid en Elferink van onze zustervereniging Winterswijk.  
De 80e algemene ledenvergadering in het 80 jarig bestaan van onze vereniging de SDO. 
Toch een bijzonder moment om bij stil te staan.  
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Een algemene ledenvergadering is altijd weer een moment om verantwoording af te 
leggen en om weer vooruit te kijken. Het bestuur zal bij agendapunt 11 nader 
toelichting geven over haar gevoerde beleid en nadere toelichting geven voor de 
toekomst met als leidraad het "Beleidsplan SDO 2020 – Fluitend voor elkaar" 
 
Voordat ik de vergadering officieel open wil ik u vragen om één minuut stilte te vragen 
voor de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Mag ik u vragen om te gaan 
staan voor zover dat mogelijk is, voor een minuut stilte.” 

 
Na deze minuut stilte was de vergadering officieel geopend.  

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er waren naast de afmeldingen van vele leden, nog drie ingekomen stukken voor 
de vergadering.  Naast zijn afmelding had Gerben Koeslag een brief ingezonden die 
door de secretaris werd voorgelezen aan de leden. Deze brief werd behandeld bij 
agendapunt 11 bestuursbeleid. Daarnaast is er door Frans Heister uit Silvolde een 
brief ingebracht dat als onderwerp heeft de situatie van het clubblad en de 
sponsoren. Deze zal net als de ingekomen brief van Gerben Koeslag behandeld 
worden bij agendapunt 11 bestuursbeleid.  Tenslotte brengt Maarten Bolwerk een 
contributievoorstel voor de leden onder de negentien jaar. Dit zal behandeld 
worden als agendapunt 10b.  
 

3. Vaststellen van de agenda 
Er volgt een aanvulling op de agenda, door een voorstel van lid Maarten Bolwerk, 
omtrent de contributies voor Junior A leden binnen onze vereniging. Dit punt zal, 
zoals al eerder vermeld bij agendapunt 2, behandeld worden als agendapunt 10b. 
Met deze aanvulling is de agenda voor deze vergadering vastgesteld.  

 
4. Vaststelling notulen 79ste Algemene Ledenvergadering verenigingsjaar 2014 

De notulen worden met dank aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld en zijn 
definitief. 

 
5. Algemeen jaarverslag van de secretaris verenigingsjaar 2015 

Het jaarverslag van de secretaris was te lezen op de website. Vanuit de vergadering 
komen er geen op- en/of aanmerkingen. De voorzitter dankt de secretaris voor het 
samenstellen van het jaarverslag.  

 
6. Financieel jaarverslag van de penningmeester verenigingsjaar 2015 

Op het financieel jaarverslag van de penningmeester komt een korte vraag van 
Marcel van Huet over de opbrengsten van de sponsoren voor de afschaffing van 
het Signaal en de huidige opbrengsten. De penningmeester geeft hier een kort en 
duidelijk antwoord op. Verder worden er geen op of aanmerkingen geplaatst.  De 
voorzitter dankt de penningmeester voor het samenstellen van het financieel 
jaarverslag.   

 
7. Verslag kascommissie 

Maarten Bolwerk neemt het woord namens de kascommissie:  
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“Op woensdagavond 8 april is de kascommissie op bezoek geweest bij de 
penningmeester om de financiële verantwoording over het verenigingsjaar 2015 te 
controleren. Op alle vragen over de financiële stukken kregen wij een helder antwoord 
en we hebben in de financiële stukken geen fouten en onduidelijkheden kunnen 
ontdekken. De kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor 
de door hem in het verenigingsjaar 2015 gevoerde administratie.”  
 
Er volgt applaus vanuit de zaal en de voorzitter bedankt de kascommissie voor hun 
verrichte werk.  

 
8. Verkiezing leden kascommissie 

Aftredend dit jaar is Walter Hartjes. Daarnaast treedt Maarten Bolwerk tussentijds af 
in verband met de voordracht als bestuurslid voor de SDO. Beiden heren worden 
bedankt voor hun inzet. Jan Simmelink schuift als reserve lid door naar de 
vrijgekomen plek van Maarten Bolwerk en wordt benoemd voor de termijn van een 
jaar. Jan Kupper neemt de openstaande plek op zich en wordt benoemd voor twee 
jaar. Reserve lid wordt Dick Jansen.  

 
9. Vaststellen begroting 2017 

De begroting voor het jaar 2017 heeft vanaf 19.00 uur ter inzage gelegen. De 
begroting voor 2017 wordt conform voorstel door de vergadering vastgesteld.  

 
10. Vaststellen contributie 2017 

a. De contributie voor leden en Junior B leden blijft gelijk aan de contributie van 
verenigingsjaar 2016 en is vastgesteld op het bedrag van €47,50 euro.  

b. Maarten Bolwerk komt met het voorstel om de contributie voor junior A leden 
(leden die op 1-1 van het verenigingsjaar jonger dan negentien jaar oud zijn) te 
verhogen van €1,00 euro per jaar, naar een bedrag van €20,00 per jaar. Zijn 
motivatie ligt hij hiervoor kort toe door een korte presentatie. Het voorstel 
wordt door de vergadering unaniem aangenomen. De voorzitter bedankt 
Maarten voor zijn voorstel en is blij dat initiatieven worden aangedragen.  

 
11. Bestuursbeleid 

De inkomende brieven van de heren Heister en Koeslag worden voorgelezen door 
de secretaris. Het bestuur zal na de Algemene Ledenvergadering contact met beide 
heren gezocht en zal er een reactie volgen over de onderwerpen uit de brieven.  
 
Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar ingezet om het beleidsplan verder 
invulling te geven. Er is daarnaast een nieuwe website opgezet en deze zal 
verbeterd blijven in de toekomst. Daarnaast is er geprobeerd om op de derde 
donderdag van de maand activiteiten te organiseren en hierbij willen we de niet 
trainende leden graag meer bij de club betrekken. Verder is er vormgegeven aan de 
nieuwe organisatiestructuur, waarbij de commissies een belangrijke rol innemen 
binnen onze vereniging.  
 
Het zoeken naar bestuursleden en commissieleden blijft ontzettend lastig. Gelukkig 
zijn er nieuwe kandidaat-bestuursleden gevonden. De commissies hebben hard 
gewerkt om de doelstellingen te realiseren. Er stonden gesprekken met de 
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duivenvereniging gepland over een eventuele overname van een clubgebouw, 
deze zijn voorlopig nog even uitgesteld. 
 
Een heet hangijzer binnen de vereniging waren de sponsoren. Een groot deel van 
de sponsoren zijn op de site geplaatst met een banner. Het behoud van de 
sponsoren zal bij de Marketing en Communicatie commissie komen te liggen en 
hier zal structuur in aan gebracht worden. Er zullen mogelijk sponsoren afhaken, 
maar er komen er ook een boel terug is de mening van het bestuur. Met de 
sponsoren zal om de tafel worden gezeten en nieuwe afspraken zullen op papier 
worden gezet.  
 
Binnen de leden volgt er wat weerstand over de plannen en zijn er verschillende 
visies over de binding van sponsoren. Enige discussie vindt plaats en belangrijkste 
punt is om te blijven communiceren met leden, jong en oud. Dit wordt ook 
ingebracht door Walter Hartjes. Ditzelfde geldt voor de communicatie richting 
clubs en sponsoren.  

 
12. Derk Besselink bokaal stemronde 

De stemming voor de Derk Besselink bokaal over het verenigingsjaar 2015 vindt 
plaats. De uitreiking van deze bokaal zal plaats vinden tijdens de 
nieuwjaarsreceptie in de eerste week van januari 2017.  

 
13. Bestuursverkiezingen 

In gevolge van artikel 2 zijn aftredend en niet herkiesbaar: 
 
Henk Huntink als penningmeester, Dick Donderwinkel als algemeen adjunct en 
Joost Soeter als algemeen bestuurslid.  
 
Het bestuur stelt voor om de openstaande vacatures binnen het bestuur als volgt in 
te vullen: 
 

• Joost Soeter wordt voorgedragen als secretaris van de SDO voor een 
periode van twee jaar.  

• Jeroen Sanders wordt voorgedragen als penningmeester van de SDO voor 
een periode van drie jaar.  

• Maarten Bolwerk wordt voorgedragen als bestuurslid van de SDO voor een 
periode van een jaar.  

 
De vergadering gaat akkoord met de voorgedragen kandidaten van het bestuur en 
de nieuwe bestuursleden schuiven aan bij de bestuurstafel. Jeroen Sanders gaf 
voor zijn voordracht nog een korte motivatie dat op waardering vanuit de zaal 
mocht rekenen.  
 
Henk Huntink en Dick Donderwinkel worden dan door de voorzitter verzocht de 
zaal even te verlaten. De voorzitter somt kort de verdiensten van beide heren op en 
stelt voor om Henk Huntink te benoemen als erelid en Dick Donderwinkel als lid 
van verdienste, voor hun jarenlange inzet binnen het bestuur. De vergadering gaat 
unaniem akkoord en de voorzitter deelt de scheidende bestuursleden hun nieuwe 
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titel binnen de SDO mede. Ze ontvangen beide een oorkonde en luid applaus volgt 
van de aanwezigen.  

 
14. Verkiezing leden Achterhoek Cup commissie 

Emiel Stienezen, Marcel van Huet en Gerard de Graaf worden benoemd.  
 

15. Marketing en Communicatie commissie 
Jan Kupper, Erno Hannink en Joost Soeter worden benoemd.  

 
16. Verkiezing leden Ontspannings commissie 

Gradus Eenink en Gerard de Graaf worden benoemd.  
 

17. Verkiezing leden Spelregel commissie 
Henk Huntink en Dick Jansen worden benoemd.  

 
18. Verkiezing leden Technische commissie 

Jordi Eijgelsheim wordt benoemd.  
 

19. Verkiezing leden Training commissie 
Henk Huntink, Harrie Mellendijk en Richard Polman worden benoemd.  

 
20. Jubilarissen 

Er zijn dit jaar vier jubilarissen binnen onze vereniging. Helaas konden Robert 
Wonnink (25 jaar lidmaatschap) en German Otero (40 jaar lidmaatschap) niet 
aanwezig zijn.  
 
Gradus Wesselkamp werd gehuldigd voor zijn veertigjarig lidmaatschap van de 
vereniging en datzelfde was het geval voor erevoorzitter Gerard van Balveren. Beide 
heren ontvingen een oorkonde en een klein presentje uit handen van de voorzitter.  
 
Aan de heer Langenkamp van de COVS Oost de eer om de speldjes op de borst te 
mogen spelden.  
 

21. Rondvraag 
Nando Smit (voorzitter COVS Winterswijk): Bedankt voor de uitnodiging en ook 
leuk dat jullie op onze vergadering aanwezig waren. Ik wil verder alle mensen die 
een benoeming hebben gekregen feliciteren en veel succes wensen. Jullie hebben 
een leuke vereniging. Mensen die afscheid nemen van het bestuur, gefeliciteerd 
met jullie behaalde successen en misschien zie je elkaar weer een keer terug 
binnen een of andere commissie. Je moet zuinig zijn op de oudere leden, maar 
denk ook als ouder lid is, ik stap in een commissie en deel mijn ervaring. Probeer te 
combineren en elkaars ervaringen te delen. Veel succes en maak er wat van. We 
zien elkaar.  
 
Tonny van Mourik: Er zijn overal proberen om de commissies te vullen. Ik ben van 
mening dat er wel makkelijk afscheid word genomen van commissieleden. Is hier 
niet wat aan te doen om deze toch te behouden? Het is zonde om die ervaring te 
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verliezen.  De voorzitter neemt dit advies mee in het bestuur en dankt hem voor 
zijn inbreng.    
 
Gerhard Langenkamp (secretaris COVS Oost): Bedankt voor de uitnodiging om deze 
avond mee te maken en voorzitter bedankt voor de lovende woorden. Ik ben altijd 
graag aanwezig in Doetinchem. Volgende week maandag is er voor het district een 
belangrijke vergadering. Er heerst ook bij ons onderbezetting en ook ik zal definitief 
stoppen als secretaris van ons district. De plannen liggen bij het VCN om de 
districtsbesturen op te heffen en hierdoor ben ik dan ook niet meer nodig. Er komt 
dus echt een verandering in de COVS-wereld. Jubilarissen gefeliciteerd met jullie 
jubileum. Ik wens het nieuwe bestuur veel wijsheid toe.  
 
Walter Hartjes: Ik vond het een bijzondere, energieke vergadering met respect voor 
elkaar. Het laatste evenement in het jaar is het eindfeest (BBQ) weer bij ons in Wehl. 
Iedereen is weer van harte welkom.  
 
Gradus Eenink: Er staat een hoop zaken op de site wat er allang af kan. De secretaris 
antwoord hierop dat dit het archief van de site is en dat er geen berichten meer 
verwijderd zullen worden zoals in het verleden wel gebeurde. Het verdwijnt vanzelf 
in het archief.  
 
Henk Huntink: Ik wil jullie bedanken voor de benoeming en het vertrouwen in mij 
de afgelopen jaren. Ik hoop als trainer en in de spelregelcommissie toch actief te 
blijven voor de SDO.  

 
22. Sluiting 80ste Algemene Ledenvergadering 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.53 uur.  


