
Openingsspeech voorzitter Robert van Dorst, uitgesproken tijdens Algemene 
Ledenvergadering op 21 september 2020 in Coendersborg in Groningen 
 
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 aan onze ereleden, Garbrand Nienhuis, Roel Visscher en Jannes 
Mulder, aan onze leden van verdienste en aan onze gasten. 
 
Ik wil de vergadering vragen te beginnen met een moment van stilte voor hen waarvan wij helaas 
het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. Onze gedachten gaan hierbij uit naar ons 
erelid Jan Regtop, die overleed op 10 oktober op 90-jarige leeftijd. Ik denk ook aan Sibolt 
Hovenga, donateur Kor Visser en oud-lid Rob de Groot. Mag ik de vergadering vragen, wanneer 
het kan, om staande een moment van stilte te houden 
 
Ik grijp deze openingstoespraak aan om kort terug te blikken op mijn tijd als voorzitter.  Want dit is 
mijn laatste algemene ledenvergadering 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. En heb altijd willen zorgen voor 
een goede sfeer, waarin we als bestuur goed konden samenwerken. Dat is denk ik 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 heeft mij erg aangegrepen. Gelukkig konden we als 
oud 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 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 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. 
 
Robert van Dorst 
 
 
   
   
 
      
 


