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Notulen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  Scheidsrechtersvereniging Groningen en 
Omstreken op 21 september 2020  in/op Landgoed Coendersborg in Groningen 
 
Aanwezig: 36 leden en 18 genodigden 
Afwezig met kennisgeving: Marc van der Haak, Jan Niko de Boer, Dirk Koning, Appie Zwerver, 
Wouter Wiersma, Jan Kemkers, Ate Jongeling, Ger Rijskamp, Bryan Huizinga, Freek Vandeursen, 
Thom Winkel en Willem Molema. 
 
1. Opening door de voorzitter 
Even na 19.30 uur neemt voorzitter Robert van Dorst het woord: ‘Namens het bestuur van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken heet ik u van harte welkom op deze 87e 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Een bijzonder woord van welkom voor 
onze ereleden Garbrand Nienhuis, Roel Visscher en Jannes Mulder, voor onze leden van verdienste 
en voor onze gasten. 
 
Ik wil de vergadering vragen te beginnen met een moment van stilte voor hen waarvan wij het 
afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. Onze gedachten gaan hierbij uit naar ons erelid  
Jan Regtop, ons lid Sibolt Hovenga, onze donateur Kor Visser en ons oud-lid Rob de Groot.   Dank u 
wel.   
 
Ik grijp deze openingstoespraak  aan om kort terug te blikken op mijn tijd als voorzitter. Een periode 
die door de coronacrisis nog wat langer heeft geduurd dan de bedoeling was. Ik ben uw voorzitter 
geweest sinds 1994, nadat ik al in 1990 tot het bestuur toetrad. Ik ben dankbaar dat we als bestuur in 
de loop van de jaren weinig wisseling hebben gehad. Ik heb als voorzitter altijd mijn best gedaan om 
bestuursleden om mij heen te krijgen die heel goed voor hun taak waren berekend. Heb altijd willen 
zorgen voor een goede sfeer, waarin we als bestuursleden goed konden samenwerken. Ik denk dat dit 
is gelukt. 
 
Toen ik het net als voorzitter had overgenomen van Roel kregen we te maken met een conflict met 
Groen Geel. Ondanks dat wij het gelijk kregen van de rechter, bleven wij wel met een financiële strop 
zitten. Pas jaren later konden we het geld in goed overleg met het nieuwe bestuur van Groen Geel 
alsnog tegemoet zien. Ik ben blij dat we toen vasthoudendheid hebben getoond als bestuur. 
 
In al die jaren dat ik voorzitter ben geweest zijn wij met ons ledenaantal sterk gestegen. Dat kwam ook 
doordat we steeds keken waar we konden vernieuwen. Denk aan het technisch weekeinde, tweemaal 
per week trainen, een eigen verzorger en het videoproject. Ik durf wel te zeggen dat we daardoor één 
van de toonaangevende COVS-verenigingen in Nederland zijn geworden. Dit mede door een actief 
beleid te voeren en door een goed klimaat te creëren voor onze scheidsrechters. Wij hebben hier 
menig discussie over gevoerd met KNVB en COVS Nederland. Daar kwamen we altijd goed uit, 
meestal in goede harmonie. Maar voor het nieuwe bestuur, blijf alert en durf ook een afwijkend 
standpunt in te nemen. 
 
De perikelen rond onze ex-penningmeester hebben mij erg aangegrepen. Gelukkig konden we als 
bestuur dit alles tot een goed einde brengen. We hebben er van geleerd, de procedures zijn 
aangescherpt en voor de nabije toekomst willen we in het huishoudelijk reglement verankeren dat 
voor nieuwe bestuursleden in de toekomst een VOG-verklaring wordt gevraagd. Daarmee wil ik niet 
zeggen dat we het daarmee hadden kunnen voorkomen, maar het is wel een goede stap. In de affaire 
was het vertrouwen beschaamd, en dat deed me groot verdriet. 
 
Maar over de gehele dertig jaar als bestuurslid en voorzitter kijk ik met een goed en trots gevoel terug.  
 
Ik ga met pijn in het hart afscheid nemen van mijn bestuursleden. Vorig jaar al stopte Jannes, die ik 
altijd zeer heb gewaardeerd. Daarover heb ik vorig jaar uitgebreid gesproken, toen we Jannes terecht 
tot erelid van deze vereniging benoemden. Maar ook de huidige bestuursleden zal ik missen. 
 
Zo ben ik dankbaar dat Marcel Bellinga mij altijd heeft geholpen en informeerde wat er allemaal 
speelde in de vereniging. Hij was sinds 1994 mijn steun en toeverlaat, en hielp bijvoorbeeld bij mijn 
toespraken in vergaderingen en uitvaarten. Ik stuurde deze altijd naar hem op voor correctie en wat 
toevoegingen. Hij was niet altijd de makkelijkste secretaris. Hij was kritisch en volhardend in zijn 
mening. Maar ook was hij een persoon die dan de volgende dag belde en zei jullie hadden misschien 
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toch gelijk. Deze opstelling heb ik altijd in hem gewaardeerd. Ik mag wel zeggen één van de beste 
secretarissen die de vereniging ooit heeft gehad. Marcel bedankt. 
 
Met Martin Schipper heb ik ook jarenlang samengewerkt, al vanaf 1997. Altijd rustig, maar wel alert. 
Hij is ook een persoon die, wanneer het wat vast liep bij een onderwerp, met een opmerking kon 
komen die ons weer de juiste kant opstuurde. Martin bedankt. 
 
Marc van der Haak heb ik wat korter meegemaakt. Ook een rustig en weloverwogen persoonlijkheid. 
Maar ook iemand die wel boos kan worden als hij denkt dat dat nodig is, dat konden we bijvoorbeeld 
zien toen we onze oud-penningmeester confronteerde met onze bevindingen. Via vrienden van Marc 
konden we in die affaire ook juridische adviezen inwinnen. Dat was zeer behulpzaam. En Marc zorgde 
voor vernieuwing, zoals de pubquiz en het videoproject. Marc, dank voor alles. 
 
Marco Oosting, mijn beoogde opvolger, heb ik leren kennen in het opleidingstraject voor jonge  
scheidsrechters. En draait nu ook in het bestuur een paar jaar mee, zodat hij inzicht heeft gekregen in 
wat de taak van voorzitter inhoudt. Ik hoop dat je de lijn voortzet die wij als bestuur zijn ingegaan en 
daar waar nodig je eigen keuzes maakt. Maak de komende periode nog gebruik van de expertise van 
onze secretaris. Ik hoop en verwacht dat u hem het vertrouwen geeft als onze nieuwe voorzitter. 
 
Tot slot hebben wij twee nieuwe kandidaat bestuursleden in de personen van Jan-Willem Bouw en 
Meine Groefsema. Ik ken jullie als bestuursleden nog maar kort, maar heb wel gemerkt dat jullie erg 
actief zijn en een eigen mening hebben over onze vereniging. Veel succes de komende jaren.  
 
Toen kort na mij ook Jannes en Marcel aangaven te willen stoppen, hebben we afgesproken dat we 
dat niet tegelijk zouden doen en dat we voor een zorgvuldige overdracht zouden zorgen. En hoewel 
we daarna nog werden geconfronteerd met de financiële wanorde én het coronavirus, denk ik dat we 
daarin zijn geslaagd. Met bovendien een flinke verjonging in het bestuur. En dat is goed. Ik wens hen 
dan ook veel succes in de toekomst. 
 
Beste mensen, ik heb me geprobeerd als fanatiek vertegenwoordiger op te stellen voor de 
scheidsrechter, recht vanuit het hart. En ik hoop dat ik velen heb geïnspireerd. Dat heb ik als voorzitter 
gedaan en ook als rapporteur, begeleider en coach. Positief-kritisch en met de bedoeling iemand 
bouwstenen mee te geven. 
 
Ik wil iedereen, bestuursleden, commissieleden, bestuurders van andere verenigingen, medewerkers 
van de KNVB en de gemeente én de voetbalvereniging GRC bedanken voor de jarenlange 
samenwerking. En ik wil u als leden van onze mooie vereniging bedanken voor het jarenlange 
vertrouwen in mij als voorzitter. Met deze opmerking open ik de vergadering en ga over naar 
agendapunt 2. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Secretaris Marcel Bellinga krijgt het woord. Deze deelt mee dat een aantal leden met kennisgeving 
afwezig is (zie bovenaan deze notulen). De secretaris deelt vervolgens mede dat er één ingekomen 
stuk is ontvangen, te weten het verslag van de kascommissie (wordt behandeld bij agendapunt 6). 
 
Tot slot doet de secretaris een aantal huishoudelijke mededelingen. Hij geeft aan dat na het publiceren 
van de agenda Wouter Wiersma zich heeft teruggetrokken als kandidaat-bestuurslid. Zijn voordracht 
bij punt 13 komt dan ook te vervallen. 
 
3. Vaststellen notulen  Algemene Ledenvergadering 15 april 2019  
De voorzitter stelt de notulen van de ledenvergadering van 15 april 2019 aan de orde. Vanuit de 
vergadering komen geen op- en aanmerkingen. De notulen worden door de leden onveranderd 
vastgesteld. De voorzitter dankt de notulist voor de uitvoerige en zorgvuldige wijze van verslaglegging. 
 
4. Algemeen Jaarverslag 2019 van de secretaris Marcel Bellinga 
De voorzitter stelt het algemeen jaarverslag van de secretaris over 2019 aan de orde. Het jaarverslag 
is gepubliceerd in “de Aftrap” en op de website van de vereniging. Het jaarverslag geeft een 
gedetailleerd beeld over het verenigingsjaar 2019 en biedt de lezer een overzicht van de vele 
activiteiten die zijn ontplooid. De voorzitter vraagt of de leden kunnen instemmen met het jaarverslag 
van de secretaris. Het verslag wordt bij acclamatie vastgesteld. De voorzitter dankt de secretaris voor 
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het opmaken van het verslag. 
 
5. Jaarverslag van de penningmeester. 
De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Martin Schipper voor de behandeling van de 
financiële stukken over 2019. In goede samenspraak met financieel adviseur Jan Ensing is de 
jaarrekening 2019 opgemaakt en zijn de exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt. Zowel Ate Jongeling 
als Max Haanstra hebben afzonderlijk van elkaar vragen gesteld over details. De penningmeester  
heeft deze beantwoord.  
  
6. Verslag van de kascommissie 
De secretaris leest het ingekomen verslag van de kascommissie voor, dat is opgesteld door Sijbren 
Wijnja en Robert de Wit: ‘Geachte leden, de kascommissie heeft de jaarrekening en de winst- en 
verliesrekening over 2019 beoordeeld. Verder heeft de kascommissie n.a.v. vragen tijdens de vorige 
jaarvergadering gekeken naar de doortelling van het eindvermogen van 2018 en de mutaties in 2018. 
Vastgesteld is dat dit een overnamefout betrof. In de cijfers die door Jan Ensing zijn aangeleverd komt 
het eindvermogen overeen met beginvermogen en mutaties.  
 
Dan inhoudelijk over de cijfers van 2019: het bestuur heeft volledige openheid van zaken gegeven 
betreffende jaarstukken. We hebben inzage gehad in de bankmutaties en geen bijzonderheden 
vastgesteld. De controle is uitgevoerd aan de hand van het protocol kascontrole. Dit is het protocol dat 
vorig jaar is opgesteld. De beginbalans sluit aan op de eindbalans van vorig jaar. Er is geen kas 
aanwezig. De saldi op de balans komen overeen met de saldi op de bankrekening. Dit heeft de 
kascommissie ook digitaal ingezien. Debiteuren en crediteuren geven een goede weergave van de 
werkelijkheid. Voor elke uitgave is een bon aanwezig.  
 
We danken het bestuur voor haar openheid en zijn blij dat de financiën van de vereniging op orde zijn. 
We stellen de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen.’ 
 
7. Goedkeuring en decharge voor het bestuur 
De voorzitter vraagt aan de leden of zij akkoord kunnen gaan met de financiële stukken en het bestuur 
decharge willen verlenen over 2019. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord. 
 
8. Vaststellen begroting 2020 en 2021  
Penningmeester Martin Schipper geeft namens het bestuur een toelichting op de begroting voor 2020 
en 2021. Het bestuur heeft  vanwege de coronapandemie en de daardoor verlate datum van de 
Algemene Ledenvergadering besloten naast de begroting 2020 ook die van 2021 te presenteren. De 
penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting. Roel Visscher is van mening dat het 
bestuur in de begroting jaarlijks een reservering voor het komende jubileum dient op te nemen. De 
toevoeging dient niet afhankelijk te zijn van een batig saldo in de exploitatie. De penningmeester zegt 
namens het bestuur toe de reservering voortaan op te nemen. De leden stemmen vervolgens in met 
de begroting voor 2020 en voor 2021. 
 
9. Vaststellen contributie 2021 
De ledenvergadering stelt de contributie voor 2021, conform voorstel van het bestuur, vast op € 58,00 
en voor niet actieve leden vast op € 50,00.  
 
10. Vaststellen minimum donaties 2021 
De ledenvergadering stelt de minimum donaties, conform voorstel, vast op € 25,00 voor verenigingen 
en € 21,00 voor individuele donateurs.   
 
11. Bestuursbeleid 
De voorzitter neemt opnieuw het woord: ‘Waar 2018 een moeilijk verenigingsjaar was en we door de 
bestuurlijke perikelen een pas op de plaats moesten maken, konden we 2019 als een nieuw begin 
benoemen. Door samen de schouders er onder te zetten werden de problemen opgelost, werd er 
meer zekerheid ingebouwd en konden we in 2019 hard werken aan het realiseren van onze 
doelstellingen. Zo werd een aantal mooie activiteiten georganiseerd, konden we een nieuwe 
verzorgster/fysiotherapeute vastleggen en zagen we dat de sfeer weer positief veranderde binnen de 
club. Zo gingen we ook 2020 van start. En toen kwam corona. Dat betekent uiteraard een nieuwe pas 
op de plaats. Maar we denken vooral in mogelijkheden, kijken naar wat er wel, op een veilige manier 
kan.  
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Met de vernieuwing en verjonging van het bestuur gaan we vanaf vanavond met nieuw elan en met 
veel vertrouwen de toekomst tegemoet. Daarbij koesteren we het verleden en het goede dat er al is 
én veranderen we waar nodig.  
 
Het coronavirus maakt de nabije toekomst misschien wat onzeker, maar zoals ik net als zei kijken we 
vooral naar wat er wel kan. Zo wordt er vanaf juni massaal getraind op ons mooie sportpark. Grote 
bijeenkomsten in het clubhuis hebben we tot nu toe even uitgesteld. We blijven de ontwikkelingen in 
de gaten houden en als het kan starten we ook andere activiteiten graag weer op.  
 
In de nabije toekomst willen we het volgende bereiken: 
- We willen zorgen dat alles bestuurlijk en financieel op orde is en blijft, en dat de bestuurlijke 

wisseling van de wacht op een zorgvuldige wijze verloopt. Dat is tot nu toe met het afscheid 
vorig jaar van Jannes en vanavond van mij als voorzitter zeker het geval en ook de overdracht 
rondom het afscheid van Marcel aankomende april zien we met vertrouwen tegemoet. Mooi 
dat de nieuwe generatie is opgestaan! 

- Verder willen we kijken of we gericht naar specifieke doelgroepen meer kunnen betekenen. 
Denk aan meisjes die scheidsrechter willen worden en assistent-scheidsrechters. 

- Zodra het weer kan willen we richting voetbalverenigingen een pro-actieve rol spelen en onze 
kennis meer uitdragen en delen. Waar mogelijk ook samen met de KNVB. 

- En we gaan aan de slag met het verder optimaliseren en waar nodig moderniseren van onze 
communicatie. We willen nog meer inzetten op social media, willen onze website vernieuwen 
en zullen als vervanging van De Aftrap meer inzetten op een digitale nieuwsbrief.   

 
Natuurlijk kan het soms anders gaan. Want nieuwe mensen betekent ook andere werkwijzen en 
andere meningen. Als aftredend voorzitter heb ik heel veel vertrouwen in mijn opvolgers. Geef hen 
ook dat vertrouwen en geef hen de ruimte om het op hun manier te doen. Om verder te werken aan 
een mooie toekomst hebben zij alle leden hard nodig. Doet u mee?’ 
 
De vergadering stemt d.m.v. applaus in met de uitgesproken voornemens. 
 
12. Eventuele royementen 
Het bestuur doet in deze vergadering geen voorstel tot het royeren van leden. 
 
13. Bestuursverkiezingen 
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is Robert van Dorst als voorzitter. Periodiek aftredend  en 
herkiesbaar is Marco Oosting.  Het bestuur stelt voor Marco Oosting te benoemen tot voorzitter van de 
vereniging. Het bestuur stelt tevens voor Jan-Willem Bouw en Meine Groefsema te benoemen tot 
bestuurslid. De vergadering stemt in met de benoemingen. De voorzitter feliciteert de benoemde 
bestuursleden. Robert draagt vervolgens de voorzittershamer symbolisch over aan Marco. 
 
14. Benoeming leden diverse commissies 
De commissies worden conform voorstel als volgt samengesteld: 

- Technische commissie: Bert Kamstra, Henk Steenhuis (trainers) Marc van der Haak,  
(technisch weekend) en Marije Deuring (voetbalzaken) 

- Communicatiecommissie: Marcel Bellinga, Bert Kamstra  
- Commerciële commissie: vacature 
- Kascommissie: Marc de Lang, Henk de Wit en Roel Visscher, en als reserves Klaas Smith 

en Simon Schuil.  
 

15. Huldeblijken 
De voorzitter geeft Johan Suurd namens COVS Nederland het woord. Hij vraagt Klaas Smith naar 
voren te komen. Hij memoreert de grote verdiensten van Klaas Smith voor COVS Nederland en onze 
vereniging op het gebied van onder andere spelregels. Het is hem een grote eer om de gouden speld 
van COVS Nederland aan Klaas Smith uit te reiken.  Aansluitend spreekt ook de nieuwe voorzitter van 
onze vereniging,  Marco Oosting, de volgende waarderende woorden: ‘Begin dit jaar verscheen op 
onze website voor de 500e achtereenvolgende keer de zogenoemde Spelregelvraag van de Week. Al 
die jaren vol enthousiasme verzorgd door Klaas Smith. Die bovendien jarenlang de strijd om de 
Roedersbokaal verzorgde en menig spelregelavond leidde. Klaas is er nu mee gestopt en we beraden 
ons op de toekomst van het Johan Roeders spelregelkampioenschap. Een wekelijkse vraag op de 
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website willen we sowieso graag voortzetten. Klaas verzorgt dit nog steeds, in afwachting van een 
opvolger. Klaas, we willen je bedanken voor je geweldige inzet en je grote bijdrage aan onze 
vereniging. Dat waarderen we enorm! Niet voor niets ben je al een aantal jaren lid van verdienste. En 
terecht! Als blijk van waardering bied ik je namens onze  vereniging graag een dinerbon aan en 
natuurlijk een bos bloemen. Dank je wel Klaas!’ 
 
De voorzitter vervolgt zijn verhaal door Henk Krans naar voren te vragen: ‘In februari al was Henk 
Krans 50 jaar scheidsrechter voor de KNVB. Iets later werd hij ook lid van onze vereniging en ook dat 
is nu dus 50 jaar. We zijn trots op je Henk. Trots op je enorme betrokkenheid, je geweldige inzet, je 
heerlijke enthousiasme. Jouw verrassingsfeestje was prachtig en zeer verdiend. En vandaag komt 
daar een bijzondere speld bij die hoort bij het 50-jarig lidmaatschap van de COVS. Van harte! In onze 
felicitatie willen wij graag jouw echtgenote Roelie betrekken, jouw steun en toeverlaat. Als blijk van 
waardering voor de steun willen wij haar graag bedanken middels een boeket bloemen. De voorzitter 
reikt de oorkonde voor het 50-jarig lidmaatschap uit en overhandigt het boeket bloemen aan Roelie. 
 
De voorzitter nodigt vervolgens Jacques d ‘Ancona uit naar voren: ‘Jacques is maar liefst 65 jaar lid 
van onze mooie vereniging. Juist op deze avond, een avond dat we bijvoorbeeld op bestuurlijk vlak 
nieuwe, jonge mensen begroeten, vinden we het mooi ook stil te staan bij de mensen die deze 
vereniging al zo lang trouw zijn. En daar ben jij misschien wel hét voorbeeld van Jacques. Als de 
vereniging een beroep op jou doet sta je nog altijd voor ons klaar. Je bent er regelmatig als wij een 
spreker of vergadering hebben en we weten dat je ons op een positief-kritische wijze volgt. We zijn er 
trots op dat je lid van deze mooie club bent, nu al 65 jaar lang. Ook 65 is geen officieel COVS-
jubileum, maar natuurlijk  vinden het wel een vermelding en mooie bos bloemen waard en bezegelen 
dit hoogtepunt met een oorkonde.’  
 
Tot slot vraagt de voorzitter de scheidend voorzitter Robert van Dorst naar voren te komen: ‘Tot slot 
van dit agendapunt staan we natuurlijk stil bij het afscheid van Robert van Dorst. Dat is niet zomaar 
een afscheid. Maar samen met het afscheid vorig jaar van Jannes en dat van Marcel in 2021, is het 
een afscheid van een tijdperk voor onze vereniging. Jarenlang was jij Robert niet alleen het gezicht  
van deze vereniging, maar tegelijkertijd ook een stille kracht. Want één van je sterke kanten als 
bestuurder was dat je ook anderen binnen de vereniging het podium gunde en dat je mensen op hun 
kracht en deskundigheid wist in te zetten. Jij stuurde wel bij daar waar nodig. Als voorzitter toonde je 
visie op de arbitrage en was je daarnaast ook heel praktisch ingesteld. Niet te beroerd om ook de 
handen uit de mouwen te steken. Of dat nu een bardienst was of helpen bij een clubavond, dat 
maakte je niets uit. Geduldig werkte je samen met anderen aan deze vereniging. Als een heel sociaal 
en gezellig mens, als een echte verbinder, die graag mensen in hun waarde liet en rekening hield met 
verschillende belangen en ideeën.  
 
Toen jij het roer als voorzitter overnam stond onze vereniging er heel anders voor. We telden amper 
140 leden, zaten bovendien in een dalende lijn en hadden weinig aanwas van jongeren. We zagen dat 
clubavonden matig werden bezocht en de vereniging lag in een conflict met Groen Geel met 
betrekking tot de gezamenlijke huisvesting. Stap voor stap gaf jij leiding aan een soort van 
wederopbouw van de vereniging. En kijk nu: een bloeiende en stabiele vereniging met enorm veel 
jonge leden, activiteiten voor jong en oud, mooie extra faciliteiten en volop toekomst. Dat is mede jouw 
verdienste! 
 
Je bent sinds oktober 1979 lid van onze vereniging. In 1990 al trad je toe tot het bestuur, 30 jaar 
geleden dus. En in 1994 werd je voorzitter. Daarnaast was je onder andere ook actief in de 
redactiecommissie en de technische commissie, gaf je een aantal jaren training op toen nog de 
maandagavond en draai je al jarenlang mee in de bardiensten. Ook was je tussendoor nog twee jaar 
interim bestuurslid van COVS Noord. En dus laten we dat natuurlijk niet onbeloond. Volgens de 
statuten van onze vereniging kan de algemene ledenvergadering besluiten om leden die bijzondere en 
langdurige verdiensten voor de vereniging hebben gehad te benoemen tot erelid. Wij willen u daarom 
natuurlijk als vergadering vanavond graag voorstellen om Robert van Dorst te benoemen tot erelid van 
de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.’ 
 
De aanwezige leden ondersteunen met applaus het voorstel. De voorzitter reikt de bijbehorende speld 
uit aan de echtgenote van Robert, met het verzoek deze bij Robert op te spelden. Aansluitend reikt hij 
de bijbehorende oorkonde en bloemen uit.  
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16.  Rondvraag 
De voorzitter geeft leden de gelegenheid van de rondvraag gebruik te maken. 
 
Peter Kraan maakt van de gelegenheid gebruik om met enige eigen ervaringen de scheidend 
voorzitter te bedanken voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan. Hij overhandigt hem een 
persoonlijk cadeau. 
 
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Theo Kok. Deze roept het bestuur op het jubileum van 
90 jaar bestaan niet onopgemerkt aan de leden, donateurs, sponsoren en belangstellenden voorbij te 
laten gaan.  Hij vindt het belangrijk om in enige vorm hier aandacht aan te besteden en niet te 
wachten op tot dat de vereniging over 13 jaar 100 jaar bestaat.  
 
Robert de Wit feliciteert de jubilarissen, de benoemde bestuursleden en kaderleden. Hij dankt de 
scheidend voorzitter voor zijn vele verdiensten voor de vereniging. Hij feliciteert Robert van Dorst met 
het erelidmaatschap van onze vereniging. Ook wenst hij de nieuwe voorzitter veel succes. Tot slot 
stelt hij dat hij trots is om lid te zijn van deze mooie vereniging. 
 
De voorzitter geeft tot slot het woord aan Jacques d’Ancona. Deze memoreert de binding die hij nog 
steeds met de vereniging en haar leden en donateurs ervaart. Een groot goed waarvan wij ons niet 
altijd bewust zijn, maar hij wil dit toch vanavond graag onderstrepen. Hij dankt vervolgens ook Robert 
van Dorst voor de voortreffelijke wijze waarop deze leiding aan de vereniging heeft geven.  
 
17. Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en bijdrage in de discussie. Hij sluit de 
vergadering en stelt voor een korte pauze te houden, waarna we vervolgen wij met een informeel 
gedeelte als afscheid van Robert van Dorst.  Na de sprekers zal de bijeenkomst in de serre in 
informele sfeer worden voortgezet.  De voorzitter wenst allen alvast voor nadien een prettige reis naar 
huis.  
 
Notulist Martin Schipper 
 
Verslag afscheid van scheidend voorzitter Robert van Dorst, 21 september 2021 
 
Voorzitter Marco Oosting vraagt de leden en belangstellenden hun plaats weer in te nemen voor een 
informeel afscheid met enige sprekers.  
 
Allereerst geeft hij het woord aan de Burgemeester van de Gemeente Tynaarlo, de heer  
Marcel Thijssen. De heer Thijssen richt het woord tot Robert van Dorst, zijn echtgenote, verdere 
familie en de aanwezigen. Na een inleidend verhaal over de verdiensten van Robert van Dorst voor de 
Scheidsrechtersvereniging, COVS Nederland, vv. Actief en de KNVB deelt hij mee dat het de Koning 
heeft behaagd om Robert van Dorst te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  
Vanwege de coronaperikelen vraagt bij de echtgenote de daarbij behorende versierselen op te 
spelden. Tevens overhandigt hij Robert van Dorst de bijbehorende bewaardoos, de oorkonde en een 
fraai boeket bloemen.  
 
Marco Oosting geeft vervolgens het woord aan Roel Visscher, erelid van onze vereniging. Roel 
richt het woord tot Robert als oud-voorzitter van onze vereniging en ook als oud voorzitter van COVS 
Noord Nederland. Hij schetst de bestuurscultuur uit die tijd en de problemen waar de COVS-
bestuurders voor gesteld werden. Hij memoreert de verdiensten van Robert voor onze eigen 
vereniging, maar ook voor de COVS en indirect als bestuurder ook voor de KNVB. Hij kijkt terug op 
een tijd waarop veel is bereikt en de samenwerking in Noord tussen COVS en KNVB positief-kritisch 
was.  
 
Vervolgens krijgt Minne Modderman het woord. Minne geeft aan hier vanavond op persoonlijke titel 
te zijn. Hij roemt de samenwerking met de groep Groningen en haar voorzitter in het bijzonder 
vanwege de constructieve open houding, waar soms over de eigen schaduw moest worden heen 
gestapt. Een tijd waarin in Noord door de goede samenwerking veel is bereikt. Hij dankt Robert voor 
de goede samenwerking en spreekt zijn waardering uit voor de persoonlijke verhoudingen.  
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De voorzitter geeft aansluitend het woord aan Dick Oud, oud-voorzitter van COVS Oost Groningen en 
oud collega-scheidsrechter. Dick dankt allereerst voor de uitnodiging voor het afscheid van Robert. Hij 
schetst de gezamenlijke periode als collega-scheidsrechters beiden op het hoogste niveau en als 
voorzitters van twee Groningse scheidsrechtersverenigingen. Hij memoreert een aantal wapenfeiten 
uit die tijd. Hij roemt de prettige samenwerking, maar vooral ook de goede onderlinge verhoudingen. 
Ondanks het feit dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden in Enschede woont, volgt hij actief 
onze vereniging.  
 
Na Dick Oud is het woord aan Marcel Bellinga, secretaris van de vereniging. Marcel blikt terug op 
de hoogtepunten en dieptepunten uit de lange periode dat Robert voorzitter van de vereniging was en 
Marcel als secretaris fungeerde. De vele vergaderingen, de vele overleggen met zusterverenigingen, 
de KNVB, maar ook de jaarvergaderingen van COVS Nederland. Veel samen opgetrokken om de 
vereniging te vertegenwoordigen, maar ook de stem van onze vereniging luid te laten klinken. Niet te 
beroerd om in een (landelijke) commissie plaats te nemen en beleid mede te vormen en de uitwerking 
uit te stippelen. Hij dankt Robert voor een hele fijne periode samen als bestuurslid en neemt vele 
leuke anekdotes mee als herinnering.  
 
Tot slot neemt de aangetreden voorzitter Marco Oosting het woord. Namens de vereniging en het 
bestuur dankt hij Robert voor zijn bijzondere inzet voor onze vereniging, gekenmerkt door het nemen 
van verantwoordelijkheid en een “hands on mentaliteit”. De vereniging is Robert veel dank 
verschuldigd omdat hij zich altijd heeft ingezet voor cohesie in de vereniging. Namens de vereniging 
biedt hij Robert een verblijf op Ameland aan en overhandigt hij zijn echtgenote een boeket bloemen.  
 
De bijeenkomst wordt hierna voortgezet in de serre van het restaurant, waar onder het genot van een 
hapje en drankje in een informele sfeer wordt nagepraat en afscheid kan worden genomen van Robert 
van Dorst.  


