
 

Concept notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden op 16 april 2019 

Concept notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de COVS groep 

Leiden en omstreken, gehouden op 16 april 2019 

 

Aanwezig: 12 leden (waarvan 3 bestuursleden en 1 aspirant bestuurslid) en 2 donateurs.  

 

1. Opening: 

De voorzitter Jan de Jong opent de vergadering om 21:00u. 

 

“Dame en Heren,  

Wij hebben onder mijn voorzitterschap, volgens mij, nog nooit een Bijzondere Algemene Leden 

Vergadering georganiseerd. Het belang ervan is duidelijk genoeg. Wij hebben vanavond op de 

rol staan het voorstel tot naamswijziging van onze vereniging en daaraan gekoppeld de wijziging 

van de statuten en huishoudelijk reglement. 

 

Hierbij verklaar ik deze vergadering voor geopend.” 

 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen: 

-Bericht van verhindering ontvangen van: Leo Apperloo (penningmeester), Remco van der Ploeg 

(bestuurslid), Chiel Slierings, Peter de Jong, Peter Korst, Theo Frankhuizen, Hans Alblas, Dieter 

van der Beek 

 

3. Voorstel wijziging verenigingsnaam in “Scheidsrechters Vereniging Leiden en 

Omstreken. 

Ernstjan van der Perk vraagt naar de reden van de naamswijziging. De voorzitter geeft aan dat, 

zoals ook gepubliceerd in de nieuwsbrief en op de site en in het Landelijke blad De 

Scheidsrechter, de naamsbekendheid is. De naam COVS is bij velen onbekend. Zelfs eigen leden 

weten niet wat de afkorting betekend. Het zegt ook niets. Als je praat over een “Scheidsrechters 

Vereniging” dan zegt velen COVS niets. Ook in voetballand weten veel bestuurders van 

voetbalverenigingen niet meer dan de naam COVS. Dat was vroeger beter.  

Aangezien wij aan de weg moeten timmeren voor de werving van nieuwe leden maar ook voor 

representatie naar buiten toe is het belangrijk dat wij een herkenbare naam hebben. 

Joey Waleveld en ik zijn vorig jaar bij een goed bezochte scheidsrechtercursus in Katwijk 

geweest. De 18 cursisten en de begeleiders en clubmensen kenden nauwelijks de naam COVS. 

De aspirant scheidsrechters al helemaal niet. Dat is ook een signaal dat de naam niets zegt. 

Als je kan zeggen dat je er namens de “Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken” bent, 

dan is dat een heel stuk duidelijker en geeft de uitstraling die we verdienen. Ook bijvoorbeeld de 

vaantjes die we weggeven aan de pupil van de week, daarop staat “COVS” en “Pupil van de 

Week”. Als daarop “Scheidsrechters Vereniging” staat dan spreekt dat meer tot de verbeelding. 

 

Ernstjan van der Perk vraagt waarom dit nu gedaan wordt en niet 15 jaar geleden. De voorzitter 

reageert dat jaren geleden de landelijke COVS vond dat de naam eenduidiger moest zijn. Ze 

heeft een oproep gedaan aan alle groepen om de naam in die richting te veranderen. Dat werd 

gedaan om één lijn te trekken. Maar in de begin jaren, zo’n 35 jaar geleden, waren alle KNVB-

bondsscheidsrechters ook lid van de COVS. Daardoor was de naamsbekendheid anders. Zelfs wij 

heetten toen anders. Wij zijn ooit begonnen als “Leidsche ScheidsrechtersVereeniging”. 
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Ernstjan van der Perk meent dat een nieuwe naam vaak een noodgreep is, terwijl je vooral aan 

het fundament moet kijken naar aanwas van nieuwe leden. De voorzitter ondersteunt die 

woorden en hoopt dat het helpt maar het lek is nog niet boven. Hij verwacht wel dat het gaat 

helpen. 

 

Ernstjan van der Perk vraagt wat het standpunt is van de Landelijke COVS en gaan die ook hun 

naam wijzigen? De voorzitter heeft dit wel tijdens de landelijke jaarvergadering in de rondvraag 

-schriftelijk ingediend- aan de orde gesteld. Het landelijk bestuur ziet er de noodzaak nog niet 

van in. We hebben in de vergadering (en na afloop) verrassend veel positieve reacties gehad. We 

overwegen nog steeds om dit formeel op de landelijke agenda te laten zetten. 

Ons voorstel was nu vooral om het landelijk bestuur uit te nodigen om onderzoek ernaar te doen. 

 

Henk de Jong vraagt of we ons hiermee ook openstellen voor leden van andere scheidsrechters 

bonden. De voorzitter laat Henk kennismaken met korfbalscheidsrechter Peter Paulus, ook 

aanwezig in deze vergadering en geeft aan dat er twee korfbalscheidsrechters volwaardig lid zijn 

van onze vereniging. Ook in de voorgestelde statuten en huishoudelijk reglement wijzigingen is 

expliciet de exclusiviteit voor voetbalscheidsrechters weggestreept.  

Dus ook een hockeyscheidsrechter kan lid worden. 

 

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel om de naam “COVS groep Leiden en 

omstreken” te wijzigen in “Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken”. Er zijn twee 

onthoudingen en 10 leden zijn voor. Een ruime twee/derde meerderheid is voor het voorstel. 

Het voorstel is aangenomen. 

 

Hans Dijkers vraagt waarom we nu niet meteen een tweede vergadering doen. De voorzitter 

geeft aan dat we dat bewust niet hebben gedaan. Dat vinden we niet netjes. Over twee weken 

houden we de ALV op 29 april op de jubileum dag en dat is een mooi moment om het te doen. 

 

4. Voorstel wijzigen statuten en huishoudelijk reglement. 

Piet van der Meer vraagt waarom we dit bespreken en nu niet meteen stemmen zodat we naar de 

volgende vergadering kunnen. De voorzitter geeft aan dat we een besluit van deze vergadering 

nodig hebben anders kunnen we geen nieuwe vergadering uitschrijven. Als de vergadering tegen 

is, komt er geen tweede stemming. De voorzitter wil graag nu de stukken punt voor punt 

doornemen, zodat we in de alv er sneller doorheen kunnen. 

In deze vergadering worden de wijzigingen gedaan. In de volgende vergadering kan er alleen 

nog over gestemd worden. 

 

Lucas Zirkzee vindt het punt voor punt doornemen te lang duren. 

Hans Dijkers vraagt waar de wijzigingen over gaan. De voorzitter geeft aan dat dit vooral de 

clubnaam is. Secretaris Ronald Vermeulen vult aan: de introductie van email voor aanmelden en 

afmelden, de gulden is vervangen door de euro in het mandaat voor de penningmeester en de 

districten zijn vervallen. 

 

De voorzitter bespreekt de diverse aanpassingen. 

Piet van der Meer vraagt of donateurs ook stemrecht kunnen krijgen. De voorzitter geeft aan dat 
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dit wettelijk niet is toegestaan. Alleen leden hebben stemrecht in het verenigingsrecht. 

 

Piet van der Meer vraagt bij pagina 14 artikel 2 of de grenzen van de groepen nog steeds door de 

landelijk COVS worden bepaald. De voorzitter bevestigt dat. Maar een lid is vrij om elders lid te 

worden. 

 

Piet van der Meer vraagt bij artikel 5 of het klopt dat een Lid van Verdienste momenteel geen 

contributie betaalt. De voorzitter bevestigt dit. Het is een besluit van een eerder bestuur welke 

wij respecteren.  

Ernstjan van der Perk vraagt of we dat niet moeten formaliseren. De secretaris geeft aan dat er al 

bij artikel 6 staat dat het bestuur in bijzondere gevallen kan bepalen dat een lid of lid van 

verdienste een lagere of geen contributie betaald. De voorzitter wil dat niet formaliseren zodat 

we het ooit weer kunnen terugdraaien als er te veel Leden van Verdienste komen. 

 

Henk de Jong heeft gezien dat ergens in de procedure van betaling naar royement bij niet betalen 

van contributie het woord “weder” staat welke “wederom” moet zijn. Maar hij kan het nu niet 

meer terugvinden. 

De voorzitter (en de vergadering) kan het ook niet vinden en stelt voor dat hij de tekst per email 

naar de secretaris stuurt. 

 

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel tot wijzigen van de statuten en 

huishoudelijk reglement zoals beschreven in de toelichting vanaf pagina 5. 

Er zijn twee onthoudingen en 10 leden zijn voor. Een ruime twee/derde meerderheid is voor het 

voorstel. 

Het voorstel is aangenomen. 

 

Voor besluit tot statutenwijziging is echter niet het vereiste aantal van twee/derde van de 

stemgerechtigde leden vertegenwoordigd. Hierdoor voegen we dit agendapunt toe aan de 

Algemene Leden Vergadering van 29 april 2019, waarin we deze stemming opnieuw gaan doen. 

Dan is een twee/derde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden nodig. 

 

5. Sluiting 

Om 21:54u sluit voorzitter Jan de Jong de vergadering. 

 

Notulist: Ronald Vermeulen 

 


