
 

Scheidsrechtersvereniging 
COVS HZO Drenthe 
 

 

 

 

Notulen bijzondere ledenvergadering. 

Datum: maandag 28 februari 2022. 

Aanvang: 19.30 uur. 

Locatie: Clubhuis “de Meerfluit” Ullevi12, Emmen. 

 

Aanwezig: Kevin Moed, Rennie Moes, Pascal Sanders, Wubbo Warrink, Jans 
Weuring, Bert Deen, Jannes Lankhorst, Johan Sulman, Martin Arends, Herman 
Schlimbach, Harry Kuipers, Ben Harmers, Robert Bruining, Theo Hein, Bart Zinger 
en René Broekman. 

Afwezig met kennisgeving:  Bennie Bruns, Herman Harmers, Edgar Voortman en Ab 
Jagersma (allen akkoord met voorstel). 
Jinkie Bruinerwoud, Peter Lemmen, Joop Brussen en Richard Vos (niet doorgegeven 
wel/niet akkoord). 

 

Agenda. 

Voor de vergadering vraagt Theo Hein (voorzitter) tot geheimhouding van wat er in 
de vergadering besproken wordt. Iedereen gaat akkoord. 

1. Reden aanpassing toiletgroep 
a. Theo legt de reden uit. Toiletten zijn verouderd en niet toegankelijk voor 

mindervaliden. Schoonmaken gaat na verbouwing ook beter. 
b. Door de aanpassingen clubhuis beter verhuurbaar 
c. Geschikt voor de UCI para-cycling 
d. Innovatie betekend verbetering 

 
2. Uitleg van de plannen 

a. Theo legt uit wat de plannen zijn en hoe de verbouwing eruit komt te 
zien. 

3. Financiering 
a. Theo legt uit hoe de financiering eruit komt te zien. Gedeeltelijk 

subsidie en gedeeltelijk Lening. 
 



4. Rondvraag 
a. Jans Weuring vraagt of wij de aanvragen moeten verantwoorden. Wij 

krijgen controle, maar bestuur heeft offerte van bouwbedrijf. 
b. Kevin Moed vraagt of belastingdienst komt kijken. Wij zijn niet BTW 

plichtig. 
c. Wat is de planning, wanneer gaan ze beginnen. 2 a 3 weken duurt het, 

in mei 2022 willen wij starten. Dan kan het zijn dat de toiletgroep niet te 
gebruiken is. 

d. Jannes Lankhorst vraagt hoe lang de offerte geldig is i.v.m. stijgende 
materiaalprijzen; er is recent een nieuwe offerte opgevraagd. 

e. Kevin vraagt hoe lang we nog bij het stadion kunnen blijven. Is onzeker, 
maar wij moeten ons eigen plan trekken. Het is ook de vraag of wij daar 
en eigen plek krijgen. 

f. Er zijn enkele praktische vragen over de verbouwing, Theo beantwoord 
deze. 

 

 

5. Stemming (stemgerechtigen) 
a. Alle aanwezige leden zijn unaniem akkoord met het voorstel. Voorstel 

tot verbouwing is daardoor goedgekeurd. 

 

Namens het bestuur 

René Broekman,  Secretaris. 
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