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Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken 
Notulen van de 82ste Algemene Ledenvergadering (verenigingsjaar 2017) 

 
 
Datum    Aanwezig  
16 april 2018   45 leden 
   

Afmeldingen   
 

G.A. van Balveren; M.W.J. Bolwerk; M.J.T. te Booij; A. Brussen; S. Eelderink; G. Eenink; J.Eijgelsheim; Th.W.J.M. Gieling; 
J.W. ter Haar; G.J.C. Hannink; A.J.A. Heuvels; R.Hooghoff; L.J.K.M. Hunting; D.J. Jansen; B.G. Kock; P.M. Lubbers; C.H. 
Masselink; J.H. Migchelbrink; A. Plant; H.G.J. Schel; J.H. van der Sterren; T. van der Sterren en G.D. Wossink.  
   

Genodigden 
COVS Winterswijk en KNVB-servicegebied Doetinchem/Enschede 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
Omstreeks 19.30 uur zette de voorzitter de vergadering in gang met zijn openingswoord. 
 
“Namens het bestuur heet ik jullie allemaal welkom bij deze 82ste Algemene Ledenvergadering van de SDO. Met name ons 
erelid, leden van verdiensten, jubilarissen en genodigden.  
 
Het verenigingsjaar 2017 heeft in het teken gestaan van het continueren van het ingezette beleid van de afgelopen jaren. 
Het bestuur is zeer tevreden over hetgeen dat gerealiseerd is en dankt iedereen hiervoor die hun steentje daaraan heeft bij-
gedragen. Tijdens het agendapunt bestuursbeleid komen we hier nader op terug.”  
 
Na een minuut stilte, voor alle dierbare die ons zijn ontvallen, opende de voorzitter de algemene ledenvergadering over het 
verenigingsjaar 2017.    
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De secretaris geeft aan dat als ingekomen stuk alleen de verklaring van de kascommissie behandeld zal worden tijdens de 
vergadering. 23 leden hebben zich afgemeld. 
 
3. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld en is definitief. 
 
4. Vaststellen van de notulen 81ste Algemene Ledenvergadering 
De notulen over het verenigingsjaar 2016, 81ste Algemene Ledenvergadering, worden zonder op- en/of aanmerkingen goed-
gekeurd en zijn hierdoor definitief vastgesteld.  
 
5. Jaarverslag van de secretaris 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2017. De voorzitter dankt 
de secretaris voor de samenstelling van het jaarverslag.  
 
6. Opschoning van het ledenbestand 
Het bestuur vraagt toestemming van de ALV om een lid, vanwege het niet betalen van de contributie, te mogen royeren. De 
ALV geeft hiervoor toestemming. 
 
7. Financieel jaarverslag van de penningmeester 
De penningmeester verklaart enkele nieuwe posten op de realisatie/begroting. Er worden enkele vragen gesteld door aan-
wezige leden, maar geen noemenswaardige opmerkingen geplaatst. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het op-
stellen van het financieel jaarverslag.  
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8. Verslag van de kascommissie 
Namens de kascommissie neemt Matthijs Hoopman het woord en deelt de bevindingen van de kascommissie. Hij vraagt 
namens de commissie decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Met een applaus wordt dit 
verzoek bekrachtigd.  
 
9. Verkiezing leden van de kascommissie 
Jan Kupper is aftredend en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren. Vanuit de vergadering meldt 
Gerlof Bril zich als reserve lid aan. De commissie bestaat vanaf de ALV uit de volgende leden: 
 

§ Dick Jansen (termijn 1 jaar), Matthijs Hoopman (termijn 2 jaar) en Gerlof Bril (reserve lid)  
 
10. Vaststellen begroting 2019 
De begroting voor het verenigingsjaar 2019 wordt vastgesteld.  
 
11. Vaststellen contributie 2019 
Het bestuur stelt voor om de contributie over 2019 voor seniorleden te verhogen van 47,50 euro naar 50,00 euro. Hiermee 
gaan de leden akkoord. De contributie zal voor het verenigingsjaar 2019 50,00 euro voor seniorleden zijn en 20,00 euro voor 
leden tot negentien jaar.  
 
12. Bestuursbeleid 
Gedurende het verenigingsjaar is er actief gezocht naar een vervanger voor de secretaris. Daarnaast hebben de vele com-
missies weer stappen gemaakt en functioneren veelal zelfstandig. Een aanspraakpunt vanuit het bestuur is gekoppeld aan 
elke commissie.  
 
Op het gebied van werving en behoud zijn er diverse avonden georganiseerd bij donateur verenigingen en is de SDO dus 
echt bezig om zichzelf hier te presenteren. Grote initiator achter werving en behoud is ons bestuurslid Ab Brussen. Een hele 
mooie ontwikkeling. In 2017 zijn we verder in gesprek geweest met De Graafschap om te kijken waar we elkaar kunnen ver-
sterken.  
 
Vanuit de georganiseerde brainstormsessie is het beleidsplan omgevormd naar een versie 2.0. Hierop zijn geen op- en/of 
aanmerkingen geplaatst vanuit de leden. We zijn dan ook blij dat we gezamenlijke doelen hebben gevormd en naar de toe-
komst kunnen kijken.  
 
Een aandachtspunt blijft de inkomsten vanuit de sponsoren.  
 
13. Onderzoek accommodatie 
Er zal een werkgroep door het bestuur worden gevormd, bestaande uit zeven personen, die een onderzoek zullen doen naar 
de toekomstvisie omtrent de accommodatie. De leden gaan hiermee akkoord. 
 
14. Bestuursverkiezingen 
Joost Soeter is in zijn functie als secretaris aftredend en niet herkiesbaar. Hij neemt wel de vrijgekomen vacature van be-
stuurslid in voor de periode van twee jaar (2020).  
 
Henk Peters wordt door het bestuur voorgedragen als secretaris voor de termijn van drie jaar (2021).  
 
Maarten Bolwerk neemt afscheid binnen het bestuur als algemeen bestuurslid. Op een later moment zal door het bestuur 
afscheid van hem worden genomen.  
 
15. Verkiezing leden Achterhoek Cup commissie 
Emiel Stienezen, Gerard de Graaf, Melvin te Booij en Erik Bleekman worden benoemd.  
 
16. Verkiezing leden marketing en communicatie commissie 
Jan Kupper, Walter Hartjes, Erno Hannink en Jeroen Sins worden benoemd.  
 
17. Verkiezing leden ontspanning commissie 
Gradus Eenink, Gerard de Graaf, René Meulenbeek, Oscar Mentink en Collin Masselink worden benoemd.  
 
18. Verkiezing leden spelregel commissie 
Richard Polman en Gerlof Bril worden benoemd.  
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19. Verkiezing leden technische commissie 
Tom Giezen, Jesper Sanders en Matthijs Hoopman worden benoemd.  
 
20. Verkiezing leden training commissie 
Richard Polman en Harrie Mellendijk worden benoemd.   
 
21. Jubilarissen 
Herman Vreeman werd gehuldigd voor zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap van onze vereniging. Walter Hartjes wist de mijl-
paal van het veertigjarige lidmaatschap te bereiken en tenslotte werd Herman Vermeer in het zonnetje gezet voor zijn vijftig-
jarig verbondenheid aan onze vereniging. De voorzitter sprak voor elk van hen een dankwoord en de felicitaties uit.  
 
22. Rondvraag 
 

§ Jan Simmelink: Felicitaties aan de jubilarissen en de gekozen/herkozen bestuursleden. Meldt verder calamiteiten 
aan de KNVB.  
 

§ Nando Smid: Bedankt voor de uitnodiging. Over en weer bezoeken we de ledenvergaderingen en dat is mooi. Jul-
lie mogen best trots zijn om zoveel leden op je ALV, dat is een mooie waardering. Ga zo door! 
 

23. Sluiting 82ste Algemene Ledenvergadering 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20.33 uur.  
 


