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Agenda 

1. Opening. 

 

2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 24 maart 2010 (zie bladzijde 5). 

 

3. Ingekomen stukken. 

 

4. Mededelingen van het bestuur. 

 

5. Verslag van de secretaris (zie bladzijde 11). 

 

6. Verslag van de penningmeester (zie bladzijde 18). 

Verlies- en winstrekening  2010 (zie bladzijde 23). 

 

7. Verslag van de kascommissie. 

 

8. Bestuursbeleid. 

 

9. Verkiezing bestuursleden. 

 

Aftredend en herkiesbaar: 

 Peter Platteschor 

o Het bestuur stelt voor Peter Platteschor te herbenoemen als voorzitter. 

 Koos Wernke 

o Het bestuur stelt voor Koos Wernke te herkiezen als lid. 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

 Gerard Bink 

 

10. Contributie 2012. 
 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2012  als volgt vast te stellen: 

 EUR 52,-- voor normale leden. 

 EUR 32,-- voor ondersteunende leden/donateurs. 

 EUR 29,-- voor juniorleden. 

 

Facturen worden verstuurd in november. Contributie moet uiterlijk 1 januari betaald zijn. 

 

11. Mutaties ledenlijst (facultatief). 

 

12. Verkiezing permanente commissies. 

 

Kascommissie 

 Henk Verzaal is tijdens de benoemingsperiode overleden. 

 Aftredend en niet herkiesbaar: Wil de Vree. 

 Tussentijds aangetreden en herkiesbaar: Lodewijk van der Linden. 
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Voor deze commissie is nog een kandidaat nodig als reserve. 

 

Het bestuur stelt voor om een nieuwe commissie, genaamd Activiteitencommissie, in het 

leven te roepen die de bestaande Clubavondcommissie en Technische commissie in zich 

heeft. De leden van de oude commissie zijn aftredend, maar verkiesbaar voor de nieuwe 

commissie. 

 

Activiteitencommissie 

 Toegevoegd lid: Peter Burger (trainer). 

 Verkiesbaar: Michael Medina, Luis Jose Duarte, Laurens Gerrets, Joop Slaager. 

 

13. Verkiezing niet-permanente commissies. 

 

RSV‟er van het jaar 

 Niet-aftredend: Robert Domhof, Willy de Vree, Tjander Boedhram. 

 

14. Rondvraag. 

 

15. Sluiting. 
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Notulen van de J.A.L.V. d.d. 24 maart 2010 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering in het clubgebouw van SC Excelsior om 20.56 uur. 26 

Aanwezigen hebben de presentielijst getekend. 

 

“Geachte genodigden en leden van de RSV, 

 

Welkom op de 86ste jaarvergadering van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging 

 

In het afgelopen verenigingsjaar  is ons lid Jaap Pijper en onze erevoorzitter Chiel Govers 

ons ontvallen. In hen gedenken wij alle, ons ontvallen leden en ik verzoek u om met mij, 

staande enige momenten stilte in acht te nemen. 

 

2009 ons eerste jaar in ons nieuwe onderkomen bij Excelsior Rotterdam. 

Als club mogen wij ons gelukkig prijzen met zo‟n onderkomen. Ook de samenwerking tussen 

de beide besturen verloopt uitstekend. 

 

Door onze uitstekende accommodatie is het aantal conditietesten dat bij de RSV wordt 

gehouden, ook gestegen. De KNVB vraagt en wij draaien. 

Als ik zeg conditietesten dan zeggen we natuurlijk gelijk training. Ja, de training heeft dit jaar 

een opleving gekend en zo te zien blijft het niet alleen bij een opleving, maar is er ook 

bestendigheid. Of dit nu komt door de training van Peter of door het klassement, ik denk 

misschien wel door beide. De trainingen waarbij we een gasttrainer hebben springen er toch 

wel bovenuit. 

 

Ook de clubavonden mogen zich op uw warme belangstelling verheugen. Ik ben blij dat we er 

iedere keer weer in slagen een goed programma in elkaar te zetten en dat dit ook wordt 

gewaardeerd door de leden. 

 

Helaas moeten wij u ook melden dat de afhandeling met Feyenoord nog steeds een 

openstaand punt is. Na ons vertrek hebben wij taal nog teken vernomen tot ongeveer 3 weken 

geleden. Er werd ons vermeld dat wij nog een openstaande rekening hadden. Er werd even 

aan voorbijgegaan dat ook de RSV nog een vordering op Feyenoord heeft open staan. Onze 

secretaris heeft de RSV-reactie gestuurd en sindsdien is er weer radiostilte. Dit alles kunt u 

ook terug vinden in de financiële stukken. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat de bal 

bij Feyenoord ligt en wij zullen afwachten. 

 

Zoals wij reeds vorig jaar hebben gemeld, dat we de niet betalende leden zullen afvoeren, is 

dus nu ook een feit. Dit kunt u terugzien in het dalende aantal leden. Het kan niet zo zijn dat 

we de slapende leden op de lijst hebben en die dan niet de contributie betalen. Zoals u 

misschien heeft gemerkt dient de contributie vooraf aan het kalenderjaar worden voldaan. Dit 

komt doordat de landelijke COVS het afdrachtbeleid heeft veranderd en ook wij de RSV de 

afdracht in de eerste helft van het jaar moeten voldoen. Het verheugend te zien dat er ook 

weer aanwas is van nieuwe leden. 
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Over de COVS sprekende wordt vanavond ook het voorstel van de nieuwe Statuten aan u 

voorgelegd. De statuten zijn in lijn gebracht met de Statuten van de landelijke COVS. Zodra 

er goedkeuring van de vergadering is worden deze bekrachtigd door de notaris. 

Een ander document dat in het verlengde van de statuten ligt is het Huishoudelijk Reglement. 

Ook hiervan is een nieuwe versie beschikbaar en ook hierover willen wij uw mening. 

 

Aan de agenda te zien een vol programma dus laten we snel van start gaan. 

 

Dames en heren, ik wens u een goede vergadering en verklaar de algemene ledenvergadering 

voor geopend.” 

 

2. Notulen JALV d.d. 25 maart 2009 

 

Correcties: 

 Blz. 5: „bedroeven‟ moet zijn „bedroevend‟. 

 Blz. 6: ´van uw kan´moet zijn ´van uw kant´. 

 Blz. 7: „toe ligt‟ moet zijn „toelicht‟. 

 Blz. 8: „terug te vorderen‟ moet zijn „te innen‟. „verkoopwaarden wordt‟ moet zijn 

„worden‟. 

 Blz. 10: „Koos zegt toe‟ moet zijn „Koos zegt‟. 

  

Notulen worden verder akkoord verklaard door de vergadering. 

 

3. Ingekomen stukken 

 

De secretaris heeft voor de vergadering de volgende stukken ontvangen: 

 Brief van de kascommissie 

 Afmeldingen van: 

 Cees de Bruin 

 Cees Brouwer 

 Ed van Leeuwen sr. 

 Lodewijk van der Linden 

 Ton Pille 

 Joop Slaager 

 

4. Mededelingen van het bestuur 

 

Het bestuur heeft geen mededelingen. 

 

5. Verslag van de secretaris 

 

Correctie: 

 Blz. 11: „zijn zeker‟ moet zijn „zijn zeker gezien‟ 

 

De vergadering heeft verder geen inhoudelijke opmerkingen. 
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6. Verslag van de penningmeester 

 

Correcties: 

 Blz. 18: ´aan een administratieve wijziging´ ´moet zijn ´als een administratieve 

wijziging´. 

 ´inkomen´ moet zijn ´inkomsten´ 

 Blz. 20: bij contributieverhoging toevoegen ´van de COVS´. 

 

De vergadering heeft verder geen inhoudelijke opmerkingen. 

 

7. Verslag van de kascommissie 

 

De kascommissie stelt voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het 

gevoerde beleid (zie brief). 

 

De vergadering stemt hiermee in. 

 

8. Bestuursbeleid  

 

 Niet-betalende leden afvoeren van de ledenlijst zodat de vereniging gezond blijft. 

 Ledenwerving, als gevolg van BOS-cursussen. 

 RSV-CD wordt aan alle van de BOS-cursus komende scheidsrechters uitgereikt 

 Verenigingsscheidsrechters komt nog niet van de grond 

 Verenigingslidmaatschap 

 Goede faciliteiten 

 Interessante invulling van het clubavondprogramma 

 Deelname aan COVS-activiteiten 

 

De vergadering heeft verder geen opmerkingen. 

 

9. Verkiezing bestuursleden 

 

Onder applaus van de vergadering worden Ed van Leeuwen jr. benoemd als secretaris, Henk 

Lavrijssen als penningmeester en wordt Anne Greveling herkozen als lid. 

 

10. Contributie 2011 

 

Het bestuur stelt voor om de contributie niet te verhogen en deze op hetzelfde niveau te 

handhaven, mede gelet op de financiële crisis. 

 

11. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement 

 

Statuten 

De voornaamste wijzigingen zijn vooral een gevolg van de wijzigingen van de COVS. 
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Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement is helaas alleen digitaal en op een later tijdstip beschikbaar 

gesteld. Aan Henk Verzaal wordt toegezegd dat hij een papieren exemplaar krijgt. Dit wordt 

ter vergadering gedaan. 

 

Wijzigingen: 

 Blz. 2: artikel 1 lid d: Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid 

wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat „erelid‟ of „lid 

van verdienste‟ verlenen.. 

 Blz. 5: artikel 13 lid b: De commissies komen zo vaak bijeen, als door het betreffende 

bestuurslid nodig wordt geacht voor het goed functioneren. 

 Blz. 5: artikel 15 lid c: „ten allen tijde‟ moet zijn „te allen tijde‟. 

 

Gelet op het ontbreken van het vereiste minimum aantal leden, kan deze vergadering geen 

besluit nemen over de statutenwijziging. Binnen twee weken dient een buitengewone 

algemene vergadering uitgeschreven te worden. 

 

12. Mutaties ledenlijst (facultatief) 

 

Het woord is aan Gert den Tuinder, voorzitter van COVS West 2. Voor zijn 40-jarig 

lidmaatschap ontvangt Gerard van Pelt de onderscheiding van de COVS en een kleine attentie 

van de RSV. Gerard dankt maar geeft aan het niet zo‟n grote prestatie te vinden: “Je hoeft 

alleen maar lid te blijven, maar ik vind het toch wel leuk.” 

 

Twee andere jubilarissen, Jan Hell en Cees Brouwer, waren helaas niet aanwezig. 

 

Naast de onderscheiding zet onze penningmeester een aantal „vaste‟ vrijwilligers in het 

zonnetje voor hun bijdrage op de clubavonden en bij de conditietesten en spelregeltoetsen: 

Cor de Bruijn, Robert Domhof, Niels Grip, Krijn van Noord, Kees Versnel, Henk Verzaal, 

Wim Muller en Jan Brussee. De vereniging is zeer erkentelijk voor hun inzet. 

 

13.  Verkiezing permanente commissies 

 

Kascommissie 

 Aftredend en herkiesbaar: Willy de Vree, Henk Verzaal. 

 Reserve: Lodewijk van der Linden. 

 

De kascommissie wordt vastgesteld zoals hierboven aangegeven. 
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Clubavondcommissie 

Geen leden. 

 

Technische commissie 

 Toegevoegd lid: Peter Burger (trainer). 

 Niet-aftredend: Michael Medina, Luis Jose Duarte, Laurens Gerrets. 

 Verkiesbaar: Joop Slaager. 

 

14.  Verkiezing niet permanente commissies 

 

RSV‟er van het jaar 

 Aftredend en herkiesbaar: Robert Domhof. 

 Aftredend en niet-herkiesbaar: Jan van Dorp. 

 Tussentijds afgetreden: Willem Schuller. 

 

Ter vergadering treedt Willy de Vree toe. Daarnaast heeft Tjander Boedhram toegezegd tot de 

commissie toe te treden. 

 

15.  Rondvraag 

 Jan Brussee: meldt dat hij gaat verhuizen, dat hij lid blijft en iedereen dankt voor de 

gezelligheid. 

 Gert den Tuinder: feliciteert bestuursleden met herbenoeming. Is het niet eens met 

Gerard dat zijn jubileum geen prestatie is, want hij vindt van wel. Vindt het fijn dat de 

RSV altijd klaar staat. District verzoekt te kijken of de RSV nog achterstallige 

rekeningen heeft. 

 Niels Grip: vraagt zich af waarom het bestuur niet in kostuum zit. Voorzitter 

antwoordt dat het bestuur niet meer nieuw aanschaft en dat de oude kostuums 

versleten zijn. 

 Luis Duarte: OM is verdwenen en hij mist nu de informatie waar collega‟s kunnen 

fluiten. Vraagt of de RSV dat aan de orde wil stellen. Gert den Tuinder (als DSC-lid) 

licht toe dat de KNVB op voetbal.nl druk bezig is om dit in orde te maken. 

 Willy de Vree: Ook dit jaar weer zes bestuursleden wat strijdig is met de statuten? 

Voorzitter: In de statuten is hier nu rekening mee gehouden. 

 Krijn van Noord: dankt het bestuur. Hij vindt het een goed jaar en een goed 

onderkomen. 

 Robert Domhof: feliciteert de bestuursleden met herbenoeming en verkiezingen. Prijst 

het bestuur om de helderheid ook bij pijnlijke maatregelen. Verzoekt de voorzitter om 

snel te sluiten. 

 

16.  Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.44 uur. 
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Notulen Buitengewone algemene ledenvergadering d.d. 24 

maart 2010 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering in het clubgebouw van SC Excelsior om 21.54 uur. 26 

Aanwezigen hebben de presentielijst getekend, waarvan 22 stemgerechtigde leden. 

 

2. Wijziging statuten 

Er zijn geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van de vorige vergadering. 

 

De statuten worden unaniem aangenomen. Er zijn geen onthoudingen. 

 

Het huishoudelijk reglement wordt aangenomen, met één onthouding. 

 

3. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.56 uur. 
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Verslag van de secretaris 

Samenstelling bestuur 

Aan het begin van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: 

 
Bestuurslid (1-1-2010) Commissie 

Peter Platteschor 
Voorzitter 

Contacten met verenigingen, representatie, ziekenbezoek 

 

Ed van Leeuwen 
Vicevoorzitter/Secretaris 

Notulen, correspondentie, beheer ledenbestand, pers en publiciteit, internet, 
representatie 

 

Henk Lavrijssen 
Penningmeester 

Boekhouding, contributie, toto/lotto, inkoop 

 

Koos Wernke 
Lid 

Begeleiding en ledenwerving, scheidsrechtersbegeleiding bij strafzaken, 
molestaties en randverschijnselen 

Werving en behoud 

Gerard Bink 
Tweede penningmeester 

Voetbal, training, conditietest 

Technische 
commissie 

Anne Greveling 
Tweede secretaris 

Clubavondcommissie 

 

Tijdens het verslagleggingjaar waren er geen wijzigingen. 

 

In dit verslag heeft elk bestuurslid het deel geschreven waarvoor hij verantwoordelijk was. 

 

Begeleiding 

Het bestuur heeft van enkele leden het verzoek gehad voor persoonlijke begeleiding ter 

verbetering van de arbitrage. Deze verzoeken zijn gehonoreerd. Minder leuk was het verzoek 

voor begeleiding, na een zeer kwalijke bedreiging  van één van onze leden na het fluiten van 

een juniorenwedstrijd. De RSV en de KNVB heeft veel aandacht besteed om deze 

scheidsrechter te ondersteunen en te behouden als scheidsrechter. 

 

Begeleiding van RSV-leden bij strafzaken 

Dit jaar heeft het bestuur geen verzoek gehad van een lid van de RSV voor begeleiding bij 

een tuchtzaak. 

 

Clubavondcommissie 



 12 
Jaarvergadering 2011 Verslag van de secretaris 

 

 

In 2010 is een duidelijke ommekeer zichtbaar geworden ten aanzien van de clubavonden. 

Naast de beter bezochte trainingen, zijn ook de clubavonden over het hele jaar gemeten beter 

bezocht. Hierbij is wel een verschil merkbaar tussen avonden waarop er een actief programma 

is en avonden waarop dit niet zo is.  

 

In de 1e helft van 2010 is er een lezing geweest over de pokerspelregels door Herman 

Slootweg en collega‟s van de VSV. Een erg leuke avond. Helaas is er daarna geen aandacht 

meer geweest voor het pokeren in verband met een gebrek aan interesse. Wel is voorzichtig 

weer gestart met darten, maar ook dat is niet echt afgemaakt in dat jaar. Een doel voor het 

volgend jaar om verder op te pakken. 

 

Een van de hoogtepunten in de 1e helft van 2010 was de lezing van Roland van der Hilst, 

waarin hij is ingegaan op de samenwerking met de assistent-scheidsrechte. Een onmisbaar 

onderdeel van de arbitrage. Naast de genoemde activiteiten is er ook veel aandacht voor 

spelregels, de traditionele snertavond en het paasklaverjassen geweest. Aan het einde van het 

seizoen hebben we afgesloten met het 7-tegen-7-districtstoernooi 

 

De 2e helft van 2010 is qua clubavondprogramma vrij rustig geweest, mede door een aantal 

keer verschuivingen van programmadelen en een aantal conditietests die georganiseerd werd. 

Er stond een lezing met betrekking tot beachsoccer gepland, maar deze kon helaas niet 

doorgaan. Hopelijk kan deze in de 2e helft van 2011 wel plaats vinden. Verder is in de 2e 

helft aandacht geweest voor de spelregels door presentaties van Peter Platteschor en de 

traditionele mosselavond, Sinterklaas en het kerstklaverjassen. Diverse vrijwilligers hebben 

zich weer betrokken getoond bij het organiseren van de clubavonden, waarvoor het bestuur 

erg dankbaar is. 

 

Overall biedt 2010 een goede basis om met vertrouwen te kijken naar de toekomst en verder 

te gaan met het bedenken van nieuwe invullingen voor de clubavonden.. 

 

Communicatie 

Het secretariaat stuurde 1621 berichten en ontving 1789 berichten. In bijna alle gevallen werd 

dit digitaal gedaan. Slechts een handvol uitnodigingen voor recepties, overlijdensberichten en 

de stukken van de KNVB werden op papier ontvangen. Er werden 7 kaarten gestuurd, 

voornamelijk aan personen die langdurig ziek of geblesseerd waren. 

 

Via de website werden 136 berichten gepubliceerd. Daarnaast werd een aantal keer een 

nieuwsbrief gestuurd met een samenvatting van het nieuws. Deze functie is inmiddels in de 

website beschikbaar („digest‟) en is de laatste tijd dan ook niet meer expliciet gebruikt. Op de 

website zijn nu ook adverteerders zichtbaar die een vergoeding geven voor hun zichtbaarheid. 

 

Ledenbestand 

2010 was het jaar van de wederopstanding. Weliswaar zegden nog veel leden op, de aanwas 

was dusdanig dat het jaar afgesloten kon worden met een lichte verhoging: 129 (2009: 127). 
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Onderkomen 

Het onderkomen was een stabiele factor in het afgelopen jaar. De gastvrijheid van Excelsior 

heeft wederom geleid tot een goede opkomst bij trainingen en clubavond. Ook de 

samenwerking is prima. 

 

Helaas zijn de perikelen met de vorige verhuurder (Feyenoord) nog niet tot een goed eind 

gebracht. Deze leidt tot een rechtszaak die in 2011 tot een uitspraak zal moeten leiden. De 

RSV is van mening dat zij nog steeds in haar recht staat en zal er voor haar leden alles aan 

doen om dit tot een goed einde te brengen. Maar de RSV zal zich niet verlagen tot de 

onwaarheden en laster die Feyenoord in formele brieven en de media bezigt om op die manier 

haar gelijk te krijgen. 

 

Onderscheidingen 

RSV 
In het verslagjaar waren geen onderscheidingen vanuit de RSV, anders dan gezamenlijk met 

de COVS. 

0

50

100

150

200

250

300

350

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

Aantal leden 



 14 
Jaarvergadering 2011 Verslag van de secretaris 

 

 

Overzicht onderscheidingen RSV 

 

Erevoorzitter Leden van verdienste 

R.F. Domhof A.M. Aartsen (†) 

Ereleden L. Butter 

J.L. Bax J. van Dorp 

J. Barendregt (†) B. Hartong 

J. van Beveren (†) E.W.A. van Leeuwen 

G. van Bezooyen (†) A. Th. Magielsen (†) 

L.J. De Block (†) C. van der Pol (†) 

J.A. Duivenwaardt (†) W.A. Verkaart (†) 

J.J. Florijn (†) F.J.M. De Vlaam 

G. Gout (†) Mevr. W.H. De Vree 

M. Govers (†) J.H. Wernke 

A.G. v.d. Hove (†)  

C.A. Hijnen (†)  

J. Janssen (†)  

J.H. Keur (†)  

T. v.d. Kuil (†)  

E.C. van Leeuwen  

A. Schilperoort (†) 

E.J. van Toorn (†) 

C. Verhoef (†) 

 

COVS 
Tijdens de jaarvergadering werd door Martin van Heesch de onderscheidingen namens de 

COVS uitgereikt aan Freek van der Stam en Krijn van Noord voor hun 60-jarig lidmaatschap. 

 

Overleden 

Op 19 november ontvingen wij het droevige bericht dat ons lid Henk (H.M.A.) Verzaal op 59-

jarige leeftijd was overleden. Henk was een trouw clubavondbezoeker en coach van het 

spelregelteam. Daarnaast zat hij vaak in de kascontrolecommissie en was hij altijd kritisch op 

de juiste weergave van de jaarverslagen: hij corrigeerde deze menigmaal op de 

jaarvergadering. Henk kreeg in 2002 de onderscheiding RSV‟er van het Jaar 2001. 

Op 10 december overleed ons lid Jan (J.F.) van Klaveren. Hij is 86 jaar geworden. Jan was 

bijna 59 jaar lid van onze vereniging. 

Promoties 

In de zomer van 2010 promoveerden de volgende leden: 

Luis Duarte naar groep 1, Beach Soccer. 

 

Naam  Naar Groep Naam  Naar Groep 

Y.Kayis ZAT - LL P. van Herk Zaal 2 
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Naam  Naar Groep Naam  Naar Groep 

J. van de Graaf ZAT AV-2 M.A. Azikci Zaal 3A 

L.J. Gerrets 

P.J. Burger 

ZAT AV-2 R. Mulder Zaal 3A 

ZAT AV-3 M.K. Rampersad ZON AV-1 

C.D.R. van der Hul ZAT AV-3 P. van Herk ZON AV-3 

J.C.H. de Otter ZAT AV-4 F.A. Pille ZON AV-3 

    

 

Technische activiteiten 

Training 
Tijdens het verslagjaar werd het gehele jaar door getraind (dat was in ieder geval de 

bedoeling). Gedurende de maand december moest de training door het winterse weer en de 

gesteldheid van het veld helaas op alle trainingsdagen worden afgelast. De trainingen stonden 

onder leiding van onze (hoofd) trainer Peter Burger. Bij zijn afwezigheid werd de training 

afwisselend geleid door Laurens Gerrets, Jan de Otter en Joop Slaager. 

 

Op 10 maart was er een gasttraining verzorgd door André Hoekstra (voormalig speler van 

Feyenoord en momenteel trainer van het Beloftenelftal van Feyenoord/Excelsior).  In totaal 

werd er op 42 woensdagen getraind met een gemiddelde opkomst van 14,38 leden. Dit 

gemiddelde ligt een fractie hoger dan het gemiddelde over het jaar 2009. De hoogste opkomst 

was op 3 november toen 24 leden het trainingsveld betraden. Zoals gebruikelijk was de 

opkomst tijdens de vakantieperiode het laagst. 

 

Spelregelteam 
Door een toegenomen belangstelling kon de RSV op 19 maart met 2 teams deelnemen aan de 

districtsfinale spelregelwedstrijden voor COVS-teams te Gouda. De RSV werd 

vertegenwoordigd door Luis Duarte, Laurens Gerrets en Michael Medina (Team 1) en door 

Tjander Boedhram, Anne Greveling en Joop Slaager (Team 2) met als coach Henk Verzaal.  

De RSV-teams behaalden een zeer teleurstellend resultaat door op de laatste 2 plaatsen te 

eindigen. 

 

Voetbal  
Op 26 mei nam de RSV deel aan het zelf georganiseerde COVS West II 7 tegen 7 veldvoetbal 

toernooi. Het team bestond uit Muhammed Azikci, Dennis Ferreira, Laurens Gerrets, Ajmal 

Haniftahmas, Ed van Leeuwen, Joop Slaager en Mark Vogelenzang met als coach Jan de 

Otter. De RSV verloor alle wedstrijden tegen achtereenvolgens Gouda, Rijnmond en 

Vlaardingen en eindigde dus roemloos op de laatste plaats. 

 

Op 11 december nam de RSV deel aan het districtskampioenschap zaalvoetbal West II  Dit 

evenement werd georganiseerd door de Scheidsrechters Vereniging Gouda e.O. in het kader 

van haar 75jarig bestaan en gehouden in  Multifunctioneel Gebouw "De drie Maenen"  in 

Ouderkerk aan den IJssel.  Het team bestond uit de navolgende leden: Muhammed Ali Azikci, 

Sven van Bodegom, Tjander Boedhram, Simeon Calvert, Ajmal Haniftahmas, Ed Hollemans, 

Ed van Leeuwen, Mike van de Sande en Mark Vogelenzang met als coach Anne Greveling. 
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Door een overwinning op achtereenvolgens Leiden, Gouda2 en Rijnmond; een gelijkspel 

tegen Gouda 1 (de uiteindelijke winnaar) en een nederlaag tegen Vlaardingen eindigde de 

RSV met 10 punten op een eervolle 3e plaats. 

 

Testen / Toetsen 
Wederom heeft de RSV voor de regio Rotterdam Shuttle Run Testen georganiseerd. De 

organisatie kwam 6x in actie. 

 

Op 13 januari werd door ons de herkansing van de 2e cyclus voor het seizoen 2009/2010 in 

het district West II georganiseerd met slechts 9 deelnemers waaronder 1 geslaagd RSV-lid. 

Aan de spelregeltoets deden 17 personen mee waaronder 2 geslaagde RSV-leden.  

Op 17 februari werd door ons een 2e herkansing georganiseerd voor allen die nog niet hadden 

voldaan om de test/toets succesvol af te leggen. Hieraan werd in totaal door resp.  11 en 5 

personen deelgenomen (geen RSV-leden)  Tevens werd de test/toets afgelegd door 16 

personen uit de starters groep. 

 

Op 15 en 22 september werd de reguliere test voor het seizoen 2010/2011 gehouden. In totaal 

waren er 122 deelnemers waarvan 34 RSV-leden die allen slaagden (m.u.v. 1 lid die wel 

slaagde voor het veld doch niet voor de zaal) Aan de spelregeltoets hebben in totaal 116 

personen deelgenomen waarvan 33 RSV- leden. Van die RSV-leden waren 6 personen niet in 

staat om minimaal 6 vragen juist te beantwoorden. 

 

Op 6 oktober organiseerden wij voor het district West II de herkansingen. Aan de SRT deden 

15 personen mee. Van de deelnemende 4 RSV leden haalden 2 leden niet hun limiet. Aan de 

spelregeltoets deden 41 personen mee. Van de 10 deelnemende RSV leden waren 3 leden niet 

in staat om minimaal 6 vragen juist te beantwoorden. 

Op 8 december kon de herkansing van de SRT geen doorgang vinden i.v.m. de gesteldheid 

van het veld. Aan de herkansing van de spelregeltest werd door 13 personen deelgenomen. De 

2 deelnemende RSV-leden slaagden beiden. 

 

Werving en behoud 

Er zijn dit jaar minder  BOS-cursussen geweest, maar gelukkig heeft de RSV toch een aantal 

nieuwe leden mogen begroeten. Het werven van nieuwe leden is van groot belang voor de 

continuïteit van de RSV. Het bestuur kan het dan ook zeer waarderen dat ons lid Laurens 

Gerrets samen met een bestuurslid de BOS-cursussen bezoekt om een presentatie van de RSV 

voor werving van nieuwe leden te geven. 

 

Een primeur heeft de KNVB district West II met de introductie van een  “netwerker 

clubarbitrage” in november 2010. De KNVB heeft in het beleidsplan voetbal 2009 – 2014 

„Samen Scoren‟ de volgende ambitie opgenomen: 100% van de KNVB-wedstrijden laten 

leiden door een gekwalificeerde scheidsrechter. De KNVB wordt voor deze zogeheten 

clubarbitrage geholpen door de COVS. De clubarbitrage is continu onderwerp van gesprek 

tijdens overlegvormen tussen de KNVB en COVS. Het plan wordt dan ook volledig 

ondersteund door de COVS. Wij willen met elkaar de voetbalverenigingen graag helpen, 

ondersteunen en motiveren om zodoende met elkaar de doelstelling te gaan behalen. Het is 
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van belang dat verenigingen scheidsrechters gaan werven, opleiden maar ook behouden. Dit 

kunnen huidige scheidsrechters zijn, maar bijvoorbeeld ook huidige spelers en speelsters, 

vrijwilligers, etc. 

 

Bovenstaande heeft geleid tot het in het leven roepen van de netwerker clubarbitrage 

De netwerkers clubarbitrage gaan de verenigingen ondersteunen en motiveren op 

arbitragegebied. Deze netwerker (vrijwillige functie) zal regiogebonden en in overleg 

aangesteld worden bij de diverse clubs. Inmiddels zijn de netwerkers clubarbitrage op twee 

bijeenkomsten uitgebreid geïnformeerd en geïnstrueerd door de KNVB. Het bestuurslid 

Werving en Behoud van de RSV is regiobeheerder Rotterdam  van ca 15 netwerkers die 

gezamenlijk ca 70 voetbalverenigingen gaan bezoeken. De eerste gespreksverslagen 

netwerker clubarbitrage zijn reeds ontvangen hetgeen een succes kan worden genoemd van de 

KNVB en de RSV / COVS. 

 

Het zal ook duidelijk zijn gezien de zeer grote hoeveelheid clubarbiters in Nederland dat de 

KNVB met de COVS de voetbalverenigingen moeten enthousiasmeren voor een traject van 

samenwerking ter behoud van de scheidsrechtersverenigingen in Nederland. 

 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd. Het blijkt lastig om persoonlijk bij 

elkaar te komen, door drukke agenda‟s en -afgelopen jaar- ook door weersomstandigheden. 

Veel wordt tegenwoordig op digitale wijze gedaan, waardoor de noodzaak minder dan 

voorheen aanwezig is om een „echte‟ vergadering te hebben. 

 

Verder is het bestuur zoals gebruikelijk aanwezig geweest bij de districtsvergaderingen van de 

COVS West 2, de landelijke vergadering van de COVS en bij vergaderingen met de KNVB. 

 

Slotwoord 

Dank gaat uit naar de overige bestuursleden voor hun bijdragen aan dit verslag. 

 

Tilburg, februari 2011 
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Verslag van de penningmeester 

Geachte leden van de RSV, 

 
Hierbij presenteer ik u de financiële resultaten over het boekjaar 2010. 

 

Het tweede jaar in ons  onderkomen bij Excelsior is minder stroef verlopen dan het eerste 

jaar. Langzaam maar zeker werden de trainings- en clubavonden meer bezocht en onlangs 

mochten wij een record aan trainingsbezoek meten. Door de crisis zijn echter minder 

kantineomzetten gerealiseerd, ondanks dat het vaste team zijn best heeft gedaan en alles uit de 

kast heeft gehaald om mensen te plezieren. 

  

Na de grote afschrijving van oninbare contributies , dat gepaard is gegaan met een fors 

ledenverlies, heeft deze tendens zich dit jaar niet doorgezet. Integendeel, het aantal leden is 

licht gestegen. Dat dit nog niet in de contributieopbrengst is te zien, komt doordat niet alle 

nieuwe leden de volle contributie over 2010 hebben betaald. Diegenen die later in het jaar lid 

zijn geworden hebben uiteraard een pro-rata bedrag betaald. 

 

Verklaring van de diverse posten: 

 

Activa 

Materiële vaste  activa €  1.284 

Dit zijn in december 2009 aangeschafte tenues voor de zaal- en veldvoetbaltoernooien en de 

in augustus 2010 aangeschafte televisie. Op deze posten  is € 187,--afgeschreven . 

De televisie is in overleg met Excelsior aangeschaft omdat de aanwezige tv. aan kwaliteit te 

wensen overliet. Omdat er ook een nieuw scherm voor de spelregelpresentatie moest worden 

aangeschaft is besloten dit te combineren met de tv. Met Excelsior is overeengekomen dat, 

indien wij eerder dan 5 jaar na deze aanschaf vertrekken, zij de boekwaarde zullen vergoeden. 

 

Nog te ontvangen contributies 2010 € 220 

Dit is het nog openstaande bedrag aan contributies 2010. De betreffende leden hebben een 

laatste herinnering ontvangen of er zijn betalingsregelingen getroffen. 

 

Nog te ontvangen provisie Excelsior € 190 

Contractueel is vastgesteld dat de RSV bij een omzet boven € 2.000 10% provisie ontvangt 

over het meerdere. Deze omzet is gerealiseerd . De verrekening  vindt plaats in 2011. Deze 

provisie is  niet bij de totale kantineomzet opgenomen. 

 

Claim Feyenoord € 3.000 

Dit bedrag moet nog worden verrekend met een nog te betalen bedrag aan Feyenoord. Daar 

deze kwestie nog niet definitief is afgewikkeld heb ik hem nog niet verrekend. Op dit moment 

is de zaak onder de rechter. Feyenoord claimt de door de RSV achtergehouden betalingen 

over 2008 en de RSV claimt een onkostenpost  i.v.m. tussentijdse opzegging van de 

huurovereenkomst door Feyenoord. Als zekerheidsstelling heb ik deze bedragen 

achtergehouden. 
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Nog te vorderen rente € 111 

Dit is de verdiende rente op de Spaarrekening ING, welke wel is aangekondigd, maar nog niet 

op de rekening is bijgeschreven. Het bedrag is wel in de omzet opgenomen. 

 

Nog te vorderen KeanSport: € 100,-- 

Dit is nog een bedrag te vorderen op Kean Sport. 

 

Voorraad keuken/kantine € 156 

Dit zijn etenswaren en drank die wij zelf inkopen. 

 

Liquide middelen € 32.822 

De genoemde saldi zijn conform de bijgehouden dagboeken. 

 

Passiva 

Kapitaal per 31-12-2010  € 27.351 

Het eigen vermogen per 31-12-2010  is samengesteld in de balans van 2010. 

 

Resultaat 2010 €  2.015 

Het resultaat uit 2010 is samengesteld in de verlies- en winstrekening 2010. 

 

Vooruit ontvangen contributies 2011 € 3.259 

Dit is het ontvangen bedrag aan contributies over het jaar 2011, welke ten bate van de omzet 

2011 moet worden gebracht. Ondanks dringende verzoeken heeft nog niet iedereen betaald. 

Medio maart gaan de herinneringen de deur uit. De leden die eind maart nog niet hebben 

betaald zullen afgemeld worden bij de COVS. Zij ontvangen dan het blad de Scheidsrechter 

niet. Na ontvangst van de contributie zullen zij weer worden opgevoerd. De afmelding heeft 

invloed op het al dan niet ontvangen van de jubileumspeldjes. 

 

Jubileumfonds € 2.456 
Dit bedrag is in de loop der jaren gereserveerd ten bate van een te vieren jubileum.  Besloten 

is er geen nieuwe dotaties aan toe te voegen. 

 

Crediteuren € 4.717 

Dit bedrag is samengesteld uit de eerder genoemde vordering van Feyenoord, de nog te 

betalen contributie COVS over het 4
e
 kwartaal en de nog te betalen kantine inkopen bij 

Excelsior. De schuld aan Feyenoord komt in aanmerking tot verrekening met de vordering. 

De contributie COVS is naar schatting opgevoerd omdat er nog geen nota over het  4
e
 

kwartaal is ontvangen. In 2009 heb ik een fout gemaakt met de berekening van de bonus die 

wij van Excelsior moesten ontvangen. Dit is dit jaar gecorrigeerd. 

 

De verlies- en winstrekening 2010 
De verlies- en winstrekening 2010 is samengesteld uit de grootboekrekeningen die voor zich 

spreken. Een opmerking moet ik maken  m.b.t. de contributie. Hierin zitten bedragen 

begrepen uit voorgaande jaren, die alsnog betaald zijn en in 2008 zijn afgeschreven. (€ 460,--) 
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Begroting 

In de begroting zijn de begrotingen van 2010 en 2011 opgenomen, naast de werkelijke 

inkomsten en uitgaven 2010. 

 

Het resultaat in 2010 is positief. Ik schrijf dit toe aan de inzet van diverse leden en het 

bestuur, dat , waar mogelijk, de uitgaven hebben getemperd en de inkomsten hebben 

bevorderd. 

 

De begroting van 2011 laat een sluitende begroting zien. De technische activiteiten zijn hoog 

ingeschat omdat hier rekening is gehouden met een dure  activiteit . In maart worden drie 

trainingsavonden besteed aan weerbaarheidtraining. De kosten hiervoor heb ik bij de 

technische activiteiten ondergebracht  en zijn waarschijnlijk eenmalig. 

 

Aldus opgemaakt te Etten-Leur, de 8e februari 2011 

Henk Lavrijssen, penningmeester 
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Balans 2010 

 Activa  
 

 €  

   

   

  
€          1.284  

 Materiele Vaste Activa  
  

    Vlottende Activa  
 

€          3.777  

    Liquide middelen  
 

€        32.822  

    Balanstotaal  
 

€        37.883  

   

   

    Passiva  
  

   

    Eigen vermogen  
 

€        27.351  

    Reservering   
 

€          5.815  

    Vreemd vermogen kort.  
 

€          4.717  

    Balanstotaal  
 

€        37.883  
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Toelichting Balans 

Activa   €   €  

    Materiële vaste Activa  
  

    Tenues  
   Waarde per 01-01-2010   €           672  

  Afschrijving 20% van 672   €           134- 
  Waarde per 31-12-2010  

 
 €            538  

    Televisie  
   Aanschaf 18-08-2010   €           799  

  Afschrijving 4/12 x(20% van 799)   €             53- 
  Waarde per 31-12-2010  

 
 €            746  

    Vlottende Activa  
   Nog te ontvangen contributie  en donaties 2010   €            220  

  Nog te ontvangen provisie Excelsior over omzetten   €            190  
  Voorraad keuken/kantine   €            156  
  Claim Feyenoord    €         3.000  
  Te vorderen rente ING   €            111  
  Nog te vorderen Kean Sport   €            100 
  Totaal    

 
 €         3.777  

    Liquide middelen;  
   Kas   €         1.145  

  Giro    €         3.340  
  Spaarrekening   €       24.637  
  Depositorekening   €         3.700  
  Totaal  

 
 €       32.822  

   Passiva   €   €  

    Kapitaal:  
   Kapitaal per 01-01-2010   €       25.336  

  Bij: resultaat 2010   €         2.015  
  Kapitaal per 31-12-2010  

 
 €       27.351  

    Vooruit ontvangen contributies 2011  
 

 €         3.359  

 Jubileumfonds  
 

 €         2.456  

 Overlopende passiva  
 

 €            100  

 Crediteuren  
 

 €         4.617  
 
 Specificatie crediteuren:  

   Feyenoord   €         3.000  
  Excelsior december 2010   €            417  
  Excelsior verrekening bonus 2009   €            600  
  COVS   €            600  
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Verlies- & winstrekening 2010 

 

 €   €  
 

     Omzetten:  
    Omzetten contributies/donaties  
 

 €         5.743  
  Omzetten conditietest  

 
 €            683  

  Ontvangen rente  
 

 €            572  
  Omzetten Lotto  

 
 €            884  

  Advertenties site  
 

 €            219  
  Bonus Excelsior  

 
 €            190  

  Toernooi 7 tegen 7   
 

 €            480  
  Omzetten kantine  

 
 €         5.757  

  Totaal aan omzet  
 

 €       14.528  
 

     Bedrijfskosten:  
    Representatiekosten   €           -448  

   Trainingskosten   €        -1.426  
   Zaal/veldvoetbal   €           -338  
   Contributie COVS   €        -2.184  
   Huisvestingskosten   €        -1.500  
   Inkopen keuken/gedestilleerd/wijnen   €           -894  
   Clubavond   €        -1.073  
   Inkopen drank + eten Excelsior   €        -3.902  
   Kantoorkosten   €           -512  
   Algemene kosten (etentje bestuur + partners)   €                -    
   Bankkosten   €             -49  
   Totaal aan kosten  

 
 €      -12.326  

  Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  
 

 €         2.202  
  Afschrijvingen  

 
 €         -187  

  Resultaat   
 

 €         2.015  
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Begroting 2011 

Begroting                2011               2010   werkelijk  

 Omzetten contributies en donaties   €         5.700   €         5.700   €   5.743  

 Omzetten conditietest   €            650   €            800   €      683  

 Omzetten diversen   €            800   €            600   €      889  

 Ontvangen rente   €            500   €            750   €      572  

 Omzetten Lotto   €            800   €         1.000   €      884  

 Omzetten kantine   €         5.700   €         7.200   €   5.757  

     Kosten:  
    Contributie COVS   €        -2.200   €        -2.250   €   -2184  

 Representatiekosten   €           -450   €        -1.200   €     -448  

 Trainingskosten   €        -1.400   €        -1.600   €   -1426  

 Technische activiteiten   €        -1.400   €           -550   €     -338  

 Huisvestingskosten   €        -1.500   €        -1.700   €   -1500  

 Inkopen keuken/gedestilleerd/wijnen   €           -900   €        -1.000   €     -894  

 Clubavond   €        -1.000   €        -1.000   €   -1073  

 Algemene kosten   €           -500   €           -500   €          -    

 Inkopen kantine drank + eten Excelsior   €        -4.000   €        -4.200   €   -3902  

 Secretariaatskosten (kantoorkosten)   €           -400   €           -400   €     -512  

 Bankkosten   €           -100   €           -100   €       -49 

 Afschrijvingen   €           -300   €           -200   €     -187 

     Resultaat   €                0   €         1.350   €   2.015  

 

 


