SCHEIDSRECHTERSVERENIGING ARNHEM & OMSTREKEN

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 APRIL 2016
Aanwezig: 19 leden (waarvan 5 bestuursleden en 2 leden mede namens KNVB: N. Goûtier, B.
van der Horst), J. Mondria, B. Pattynama en J. Langeraar (allen donateur), F.H.J. Sanders
(COVS Oost/KNVB),
1.

Opening:
Voorzitter Hans Achterberg verwelkomt alle aanwezigen, in het bijzonder Toon Brugman.
Hij vraagt 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan hen die ons in het afgelopen jaar ontvielen,
waaronder ons erelid Jan Arends uit Ede.
Op verzoek van de vergadering introduceert de voorzitter de afgevaardigden van de KNVB en
van de COVS.

2.

Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, waarbij op enig geschikt moment een pauze
ingelast zal worden.

3.

Ingekomen stukken:
Bericht van verhindering van de leden: Van Veghel, Roelevink, Westen, Holtus, Steffen
(donateur), Marco ten Broek, Van Beersum, Dumoulin, Reijbroek en Van Ginkel.
Vervolgens overhandigd Henk van Ettekoven enkele bekers, gewonnen door het spelregel- en
de zaalvoetbalteam, aan het bestuur. De bekers voor de 1e prijs van een spelregelwedstrijd in
Enschede en voor een 1e prijs voor de spelregelwedstrijd om de Jan Visserbokaal in
Apeldoorn worden vervolgens in de prijzenkast geplaatst.
Verder merkt Henk op dat de leden wel wat spelregelkennis kunnen gebruiken, gezien
reacties op Facebook. De voorzitter meldt vervolgens dat Paul Reijbroek heeft toegezegd om
op een clubavond enkele spelregels te komen toelichten

4.

Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen betreft deze vergadering.

5.

Notulen Algemene ledenvergadering 30 maart 2015:
n.a.v. punt. 7: Gevraagd wordt of na het digitaliseren van “De Scheidsrechter” de
kostenreductie is gerealiseerd. De gehoopte verlaging aan de COVS is vooralsnog echter niet
gerealiseerd.
Onder dankzegging aan de secretaris worden de notulen zonder aanpassingen goedgekeurd.

6.

Jaarverslag secretaris 2015:
Het jaarverslag is vooraf aan de leden per e-mail toegezonden en voor de vergadering aan de
aanwezige leden uitgereikt. Er wordt vanuit de vergadering opgemerkt dat het aantal
donateurs niet matcht met de inkomsten. De penningmeester deelt mee dat dit tijdens de
financiële afrekening aan de orde komt.

7.

Jaarverslag penningmeester 2015:
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Door omstandigheden zijn pas kort voor de vergadering de kas en boeken gecontroleerd.
De kascontrolecommissie, bestaande uit een accountant en een professioneel financieel
administrateur zagen echter enkele onvolkomenheden in de wijze van boekhouden door de
penningmeester. Het betrof hier met name enkele inkomsten en uitgaven die betrekking
hebben op het boekjaar 2015, maar daadwerkelijk verricht zijn in 2014 en 2016. Het door de
penningmeester geschetste negatieve resultaat zou hierdoor zelfs positief uitvallen. De
penningmeester zal een afspraak maken met de kascommissie om tot een correcte
jaarafrekening te komen.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van Henk van Ettekoven om op een later tijdstip
de gecorrigeerde financiële afrekening naar de aanwezigen van deze vergadering toe te
zenden. Indien er dan geen opmerkingen zijn kan de kascommissie de afrekening van 2015
alsnog goedkeuren.
Tot slot geeft de penningmeester nog een toelichting op de inning van contributie van leden en
donateurs, wat mede reden was voor bovenstaande onvolkomenheden. Door wijzigingen in
IBAN-nummers kon een belangrijk deel van de contributie over 2015 niet via automatische
incasso geïnd worden. Uiteraard zal dit door de penningmeester in 2016 alsnog rechtgezet
worden.
8.

Verslag kascontrolecommissie:
De kascontrole zal op een later tijdstip nogmaals door de kascommissie, bestaande uit Ramon
Wijkamp en Niels Goûtier, gedaan worden.

9.

Vaststellen contributie 2016:
Gezien het resultaat stelt het bestuur voor om de contributie in 2016 niet te indexeren. De
vergadering stemt hiermee in en contributie blijft hiermee zoals deze was.

10. Vaststellen begroting 2016:
Bij binnenkomst is aan de leden het voorstel voor de begroting van 2016 aan de leden
uitgereikt. Bij de behandeling van de begroting vraagt Ramon Wijkamp waarop de contributieinkomsten gebaseerd zijn. De penningmeester antwoordt hierop dat dit deels bestaat uit de in
2016 geinde of nog te innen contributie van 2015.
Deze wijze van begroten is echter onjuist en om die reden zal ook de begroting over 2016
aangepast worden en vervolgens opnieuw aan de aanwezige leden worden toegezonden.
Henk van Ettekoven vraagt naar de inkomsten vanuit de Arnhem-Cup. De penningmeester
antwoord dat de inspanningen te gering waren om hier geld voor de vragen. Deels kwam dit
door gebrek aan interesse van jeugdscheidsrechter bij de jeugdcup. De plannen voor
begeleiding van jonge clubscheidsrechters kwamen hiermee te vervallen.
Het enige wat nu gebeurt is dat wij aangeven welke leden eventueel voor Arnhem-Cup willen
fluiten. De organisatie is echter verantwoordelijk voor het aanstellen van de (assistent-)
arbiters. Op de vraag vanuit de zaal of het mogelijk is om aan te geven wie bij welke wedstrijd
fluit of vlagt antwoordt het bestuur dat zij zal proberen deze informatie op de website te zetten.
11. Bestuursbeleid:
Het bestuur constateert dat wij een relatief kleine maar gezonde vereniging zijn. Hierdoor zijn
ook in 2016 weer diverse activiteiten mogelijk. De activiteiten, zoals AED-training, training bij
Vitesse en nieuwjaarsbijeenkomst werden in het afgelopen jaar goed bezocht en
gewaardeerd.
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Het imago van de vereniging is goed, mede waardoor toch flink wat donaties van
voetbalverenigingen ontvangen worden. Als tegenprestatie probeert onze vereniging te
bemiddelen bij het aanstellen van scheidsrechters voor oefenwedstrijden en toernooien.
Ook in 2016 zal onze vereniging deelnemen aan de voetbaltoernooien en
spelregelwedstrijden. Op het districts-zaalvoetbaltoernooi in Elburg is onze vereniging 1e
geworden, waarmee het team zich tevens gekwalificeerd heeft voor het Nederlands
Kampioenschap in 2017.
Speerpunten van het bestuur voor 2016 zijn:
- continueren waarmee we bezig zijn,
- leden meer betrokken krijgen bij activiteiten,
- op verzoek leden begeleiden door ervaren leden van onze vereniging,
- toch weer betrokken zijn bij Arnhem Cup door begeleide van jonge clubscheidsrechters
en bemiddelen bij aanstellen van scheidsrechters,
- ondersteunen van Vitesse-betrokken door scheidsrechters te leveren.
Voor de langere termijn, op weg naar 2020, zal het streven zijn om tenminste 90 leden en 21
donateurs te hebben en een deelname van tenminste 19 leden te hebben bij trainingen en
activiteiten. De voorzitter vraagt om kenbaar te maken als er ideeën zijn hoe dit te bereiken.
Jan Langeraar merkt op dat er grote behoefte is aan praktijkbegeleiders en brengt de cursus
“praktijkbegeleider” van de KNVB onder de aandacht.
Ben van der Horst haakt op in door te stellen dat het een fout van de KNVB is om de
begeleiding van SOIII cursisten bij de scheidsrechtersverenigingen te leggen.
Henk van Ettekoven geeft vervolgens nog een praktijkvoorbeeld van de behoefte van
scheidsrechters aan begeleiding.
Verder is Henk van mening dat het goed zou zijn al er ook een bijscholing voor verenigingsassistentscheidsrechter wordt gegeven. Niels Goûtier antwoord hierop dat de KNVB in
Oosterhout al een avond voor deze assistenten heeft georganiseerd en hij heeft toen
voorgesteld dit ook in de omgeving Arnhem te doen.
Theo Peren is van mening dat er vanuit de scheidsrechtersverenigingen gereageerd moet
worden naar de KNVB om geïnformeerd te worden over de nieuwe scheidsrechterscursussen.
Verder geeft Henk van Ettekoven aan dat hij soms schrikt van datgene wat op Facebook wordt
gezet.
De voorzitter antwoord dat dit wel leidt tot discussie, maar dat als stukken kwetsend zijn deze
direct verwijderd zullen worden. Verder nodigt hij iedereen uit om te reageren op Facebook.
Tot slot doet de voorzitter nog een oproep tot deelname aan de spelregelvragen uit The
Referee en het aanleveren van copy voor deze digitale nieuwsbrief. Ook probeert hij nog de
aanwezigen te enthousiasmeren voor het project Vitesse-betrokken.
12. Huldiging leden:
Rein Borgers is 40 jaar lid van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken. Hij
ontvangt hiervoor van onze vereniging een oorkonde met cadeaubon. Verder reikt namens de
COVS Frank Sanders hem een onderscheiding uit.
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Penningmeester Rijk Middelman is volgens rooster aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er
hebben zich voor deze functie geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering stemt met een
applaus in met de herbenoeming van Rijk.
14. Verkiezing kascontrolecommissie:
Ramon Wijkamp is aftredend lid van de kascontrolecommissie. Hij zal nog wel betrokken zijn
bij de controle van de aangepaste afrekening van 2015. Als vervanger voor Ramon zal
reserve lid Niels Goûtier zitting nemen in de nieuwe commissie. Eric Huisman wordt
vervolgens gekozen als nieuw reserve lid. De voorzitter bedankt tot slot Ramon voor zijn
inspanningen.
15. Spelregelfinale District Oost, 22 april 2016
De voorzitter doet een aankondiging van de door onze vereniging bij Fortissimo te organiseren
spelregelfinale van district Oost en tevens spreekt hij de hoop uit op een ruime belangstelling
van onze leden voor deze wedstrijd. Hij wenst namens het bestuur het spelregelteam veel
succes.
16. Facultatief:
Henk van Ettekoven vraagt aandacht voor de pakketten met diensten die door onze vereniging
in het verleden zijn opgesteld om inkomsten vanuit de voetbalvereniging te generen. De
penningmeester antwoord echter dat naast de jaarlijkse donatie van de verenigingen niet nog
eens voor een tweede maal om een bijdrage gevraagd kan worden.
17. Rondvraag:
Jan Langeraar vraagt naar de email van de KNVB betreft kaartjes voor de bekerfinale tussen
Utrecht en Feijenoord. De voorzitter geeft aan dat binnen een half uur al de kaartjes waren
uitverkocht.
Nico Kooij vraagt naar de doel van de KNVB-themabijeenkomsten bij Arnhemse Boys. Hij
constateerde dat diverse mensen deze avonden 2x hebben bijgewoond, waardoor anderen
niet hebben kunnen inschrijven. Ben van der Horst antwoord dat de KNVB vanwege de
belangstelling wel extra avonden hebben georganiseerd. Tot slot merkt Rijk op dat de KNVB
een enquête heeft georganiseerd waarin iedereen zijn kritiek heeft kunnen uiten.
18. Sluiting:
Tot slot van de vergadering bedankt Hans Achterberg de aanwezigen voor de komst en
inbreng in deze vergadering. Annemarie te Westenend van Wodanseck wordt bedankt voor
haar inspanningen achter de bar en krijgt een bosje bloemen uitgereikt. Om 21:05u sluit de
voorzitter de vergadering.
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