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SCHEIDSRECHTERSVERENIGING DOETINCHEM EN OMSTREKEN 
 

NOTULEN 81ste ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Verenigingsjaar 2016 | dinsdag 18 april 2017 

 
 
Aanwezig   Vijfendertig leden 
Afmeldingen  E. Bleekman, H. Buiting, Th. Gieling, G. de Graaf, J. ter Haar, R. Hakvoort, A. 

Van Hees, F. Heister (Doetinchem), A. Heuvels, M. Hoksbergen, M. van Huet, 
G. Koeslag, J. Pahlke, W. Rutgers, J. Simmelink, G. Wesselkamp, R. Wonnink, 
G. Wossink, H. Böhmer, B. Seegers, E. Hannink, S. Eelderink, J. Hannink, T. 
Giezen, K. Molenaar, J. van der Sterren, T. van der Sterren en G. Seesing.     

Genodigden KNVB Servicegebied Doetinchem/Enschede en COVS Winterswijk en Omstre-
ken. 

 
 
1. Opening door de voorzitter 
Omstreeks 19.30 uur begon de voorzitter de Algemene Ledenvergadering met zijn voorwoord dat hier-
onder te lezen valt: 
 
“Geachte aanwezigen, 
 
Een speciaal woord van welkom aan onze erevoorzitter, ereleden, leden van verdienste en andere ge-
nodigden.  
 
We hebben gezamenlijk in 2015 een beleidsplan ontwikkeld: SDO 2020 – Fluitend voor elkaar. Daar-
naast hebben we gezamenlijk een brainstormavond gehouden om te kijken of we op het gebied van 
Werving en Behoud stappen kunnen maken. Deze stappen die we samen hebben ondernomen, hebben 
ertoe geleid waar we nu staan. Een groeiende vereniging met een enthousiast kader. Om koers te hou-
den is het belangrijk om onszelf als bestuur steeds af te vragen: is dit in het belang van onze vereni-
ging? 
 
Het afgelopen jaar is voor onze vereniging een tropenjaar geweest en ondanks alle tegenslagen zijn we 
door gegaan op de ingeslagen weg. Daarvoor wil ik mijn medebestuursleden en commissieleden ont-
zettend bedanken.”  
 
Hierna opende de voorzitter de 81ste Algemene Ledenvergadering over het verenigingsjaar 2016.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De secretaris vermeldt de afmeldingen voor deze avond en leest de ingezonden mail van Harrie Buiting 
over zijn gezondheidstoestand voor aan de leden. Verder is de brief van de kascommissie ingezonden 
en deze zal behandeld worden onder agendapunt 9.  
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3. Vaststellen van de agenda 
Als agendapunt 22 wordt de KWF Samenloop voor Hoop toegevoegd aan de agenda. De rondvraag en 
de sluiting schuiven door als agendapunt 23 en 24.  
 
4. Vaststellen van de notulen 80ste Algemene Ledenvergadering 
Er wordt een kleine opmerkingen gemaakt over een typefout op pagina 5 van de notulen over de 80ste 
Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden aangepast door de secretaris en worden verwerkt. Met 
het meenemen van deze opmerking worden de notulen vastgesteld en zijn bij deze definitief.  
 
5. Algemeen jaarverslag van de secretaris verenigingsjaar 2016 
Er zijn geen opmerkingen omtrent het jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2016. De 
voorzitter dankt de secretaris voor de samenstelling van het jaarverslag.  

 
6. Opschonen ledenbestand 
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. De penningmeester legt uit dat er een aantal 
openstaande betalingen omtrent contributie waren om verschillende redenen. Met degene waar contact 
mee is geweest is het netjes opgelost, maar voor de personen die niet gereageerd hebben, willen we 
graag de toestemming om deze “slapende” leden af te voeren van de ledenlijst. Dit voorstel wordt ge-
steund door de vergadering. De secretaris licht nog even de correcte procedure toe die gevolgd zal 
worden.  
 
7. Financieel jaarverslag van de penningmeester 
De penningmeester legt de resultaten voor aan de leden. De cijfers zijn ook te vinden in een presentatie 
op de beamer. Er is gebruik gemaakt van een nieuw boekhoudsysteem. Er zijn enkele oninbare bedra-
gen terug te vinden die zullen worden afgeboekt. Op dit moment is de weergave een reëel weergave 
van de financiële cijfers. Er worden geen verdere opmerkingen en/of aanmerking gemaakt omtrent het 
financieel jaarverslag van de penningmeester. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het op-
stellen van het financieel jaarverslag.  
 
8. Procedure kascommissie 
De penningmeester legt aan de leden uit dat de nieuwe leden van de kascommissie zullen gaan werken 
aan de hand van een handleiding. Dit moet de ondersteuning bieden om een juiste controle van de 
cijfers te waarborgen. 
 
9. Verslag kascommissie 
De kascommissie krijgt het woord en leest haar ingezonden brief richting het bestuur voor. Er kan niet 
anders geconcludeerd worden dan dat de financiële administratie van de vereniging op orde is. De kas-
commissie stelt voor om de penningmeester, als vertegenwoordiger van het bestuur, decharge te verle-
nen voor het gevoerde financiële beleid. De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun werk.  
 
10. Verkiezing leden kascommissie 
Jan Simmelink is dit jaar aftredend. Jan Kupper zal voor een termijn van een jaar en Dick Jansen voor 
een termijn van twee jaar zitting hebben in de kascommissie. Nieuw reservelid vanuit de vergadering is 
Matthijs Hoopman.  
 
11. Vaststellen begroting 2018 
Er volgen een paar vragen over bepaalde posten en deze worden beantwoord door de penningmeester. 
De begroting voor het verenigingsjaar 2018 wordt vastgesteld en is definitief.  
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12. Vaststellen van de contributie 2018  
Het bestuur stelt voor om het bedrag qua contributie gelijk te houden en dit verzoek werd gehonoreerd 
door de vergadering. De vastgestelde contributie is voor het verenigingsjaar 2018: EURO 47,50. Leden 
tot negentien jaar betalen een bedrag van EURO 20,00.  
 
13. Bestuursbeleid 
Vanuit de vorige Algemene Ledenvergadering kwam het verzoek vanuit de leden om het bestuur en de 
commissies te bemannen en met de leden in gesprek te gaan over het werving en behoud binnen de 
vereniging. Daarnaast verdienden de aantrekking van nieuwe sponsoren en het behoud van de oude 
contacten onze aandacht. 
 
Als bestuur heeft onze prioriteit bij de financiële administratie van de vereniging gelegen en in samen-
werking met de commissie Marketing en Communicatie, hebben een groot aantal sponsoren een con-
tract voor meerdere jaren getekend. Dit zorgt voor een financiële basis waar wij als bestuur erg content 
mee zijn. Verder is de website door ontwikkeld en hebben we een digitale nieuwsbrief uitgebracht. Op 
deze nieuwsbrief hebben wij veel positieve reacties ontvangen van zowel leden als sponsoren.  
 
De spelregels hebben bij de SDO nu een vaste avond (derde donderdag van de maand) en een rang-
lijst wordt bijgehouden. De spelregelcommissie zet zich hiervoor in en dat is een grote toegevoegde 
waarde voor de vereniging.   
 
Naar aanleiding van een brainstormsessie in het najaar van 2016 omtrent Werving en Behoud, bracht 
dit ons als bestuur goede input over de wensen van de leden omtrent dit onderwerp. De portefeuille 
Werving en Behoud is door aspirant-bestuurslid Ab Brussen opgepakt en gezamenlijk met de rest van 
de bestuursleden is een presentatie ontwikkeld. Aan de hand van deze presentatie kunnen wij ons ver-
haal doen richting de donateurverenigingen. De eerste pilot heeft plaats gevonden bij DZC’68 te Doe-
tinchem.   
 
14. Bestuursverkiezingen 
Frank Sanders als voorzitter en Maarten Bolwerk als bestuurslid, zijn aftredend en herkiesbaar. Beide 
kandidaten werden door de vergadering herbenoemd voor een termijn van drie jaar.  
 
Ab Brussen zijn voordracht door het bestuur werd door de leden bekrachtigd en hij werd benoemd als 
algemeen bestuurslid voor een termijn van twee jaar.  
 
15. Verkiezing leden Achterhoek Cup commissie 
Emiel Stienezen, Marcel van Huet en Gerard de Graaf werden benoemd. 
 
16. Verkiezing leden Marketing en Communicatie commissie 
Jan Kupper, Walter Hartjes, Erno Hannink en Joost Soeter werden benoemd.  
 
17. Verkiezing leden Ontspanning commissie 
Gradus Eenink, Gerard de Graaf, René Meulenbeek, Oscar Mentink en Collin Masselink werden be-
noemd.     
 
18. Verkiezing leden Spelregel commissie 
Richard Polman, Marcel van Huet en Dick Jansen werden benoemd.  
 
19. Verkiezing leden Technische commissie 
Tom Giezen, Frank Sanders en Matthijs Hoopman werden benoemd.  
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20. Verkiezing leden Training commissie 
Harrie Mellendijk en Richard Polman werden benoemd. 
  
21. Jubilarissen 
Fons Meijer werd gehuldigd voor zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap van onze vereniging. Daarnaast 
werden Tonny van Mourik en Frans Heister (Silvolde) gehuldigd voor hun veertigjarig lidmaatschap van 
de SDO. De voorzitter sprak voor elk van hen een dankwoord en de felicitaties uit.  
 
22.  KWF Samenloop voor Hoop 
De voorzitter licht de Samenloop voor Hoop toe die gehouden zal worden van 1 juli 15.00 uur tot en met 
2 juli 15.00 uur. Een oproep aan iedereen om zich aan te melden.  
 
23. Rondvraag 
 

• Emiel Stienezen: Ik wil graag de scheidsrechters die zich hebben ingezet voor de Achterhoek 
Cup bedanken. Op 8 juni wordt er een Achterhoekse Voetbalnacht georganiseerd. Hier zal ook 
de beste scheidsrechter van de Achterhoek worden gekozen. Op 10 juni is de finaledag van 
Achterhoek Cup.  

 
• Frans Beser: Bedankt voor de uitnodiging aan het servicegebied Doetinchem/Enschede. Jubila-

rissen gefeliciteerd met jullie jubileum.  
 

• Gerard van Balveren: In de vereniging is alles weer op orde en de complimenten aan het be-
stuur voor de wijze van handelen. Felicitaties aan de jubilarissen.  

 
• Nando Schmidt: Bedankt voor de uitnodiging. We komen hier altijd graag. De bestuursleden 

weer veel succes met de benoeming/herbenoeming en mooi om te zien dat er veel commissie-
leden zijn toegevoegd en blijven.  

 
• Walter Hartjes: Een compliment aan het bestuur van de SDO aan de wijze omtrent de financi-

ele perikelen. Het doet veel met mensen en dat moet je niet onderschatten. Daarnaast is 17 ju-
ni de BBQ weer in Wehl, dus geef je daarvoor op.     

 
• Dick Jansen: Complimenten aan het bestuur en de commissieleden voor het afgelopen jaar. 

Gefeliciteerd jubilarissen.  
 
24. Sluiting van de 81ste Algemene Ledenvergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.41 uur.  
 


