
Afscheidspeech van  Hans Scheinck als voorzitter van s.v. Grol 

 

Beste Hans, 

 

Het is alweer een tijdje geleden dat ik op deze plek stond. De plek die toebehoort 

aan de voorzitter wanneer een waardevolle vrijwilliger vertrekt. De plek waar de 

voorzitter nog eens zijn dankbaarheid toont, voor al die jaren tomeloze inzet. Maar 

het is niet de eerste keer dat ik je toe spreek. De laatste keer, na jouw 

huwelijksaanzoek bij het jubileum van Grolse Boys, leidde dat tot een fijne 

samenwerking. Een samenwerking die nu helaas ten einde komt. 

 

Want jouw vertrek staat vast. Sinds 2010 ligt de voorzittershamer in jouw handen en 

dat is inmiddels zes jaar langer dan je zelf had verwacht. Twaalf jaar in totaal en in 

die tijd heb je, samen met andere bestuursleden en talloze vrijwilligers, heel veel 

bereikt. Vergeef mij als ik niet compleet ben, maar ik vond dit wel de plek om nog 

eens te vertellen wat jij achterlaat. 

 

Een nieuw dak op de tribune.  

Een nieuwe loods en werkplaats voor de woensdaggroep,  

gerenoveerde kleedkamers.  

Een nieuw wedstrijdsecretariaat.  

Een nieuw kleedkamergebouw met archiefruimte en een verkooppunt voor 

consumpties. Nieuw kunstgras op verschillende velden.  

Een plek om te beachvolleyballen,  

Een teqball tafel.  

Een opgeknapte Koehorst en Huijskes.  

En tot slot het mooie Wilgenpark. 

 

En dat is alleen nog maar het tastbare. Want: 

 

Er kwam G-voetbal en Walking football.  

Een kwaliteitsplan jeugdvoetbal, Gastcolleges van o.a. PSV en FC Twente.  

Grol staat nu met zijn jeugdafdeling binnen de top 100 van Nederland. 

Vertrouwenspersonen.  

Een vrouwelijk bestuurslid.  

Een uitstekende organisatiestructuur ( met deelbesturen met meer bevoegdheden 

en eigen budgetten)  

Een hoger budget voor het voetbal en een prestatief voetbalklimaat 

Diverse acties om geld in te zamelen. 

Een rookvrij sportpark 

Ontwikkeling in het meidenvoetbal.  

Viering van 100 jaar Grol 

Initiatieven samen met de Gemeente. Je weet de belangen van de maatschappij te 

koppelen aan die van de vereniging. 



Samenwerkingen zoeken met collega voetbalverenigingen en andere verenigingen 

in Groenlo. 

Oog voor Maatschappelijke onderwerpen; denk aan de aanzet tot het deelbestuur 

Gezondheid en Gedrag en de Samenwerking met Jeugdzorg.  

 

En een aparte jubileumavond voor jubilarissen. 

 

Met dat laatste heb je je trouwens wel wat op de hals gehaald. 

Als voorzitter sta je dan op deze plek misschien wel twintig speeches te geven. 

Mooie erfenis ook voor Stan. 

 

Maar wat mij natuurlijk het meest aan het hart gaat, als oud-voorzitter van Grolse 

Boys, is de fusie die we samen hebben meegemaakt. Het is ons gelukt, Hans. En 

dat is dankzij jou. Tijdens jouw speech bij het jubileum stak je op eigen initiatief je 

hand uit. En je zag wel wat er van zou komen. Ik denk dat we kunnen stellen dat dat 

uitstekend heeft uitgepakt. De geschiedenis van Grol is verrijkt en Grolse Boys gaat 

niet verloren. Dank daarvoor. 

 

Er is veel gebeurd in die twaalf jaar.  

De meeste zaken zijn positief, maar wat hebt je gebaald van de 2 degradaties. 

Gelukkig is de lijn omhoog weer ingezet. 

Er zijn plannen gemaakt en er is werk verzet. Ik dook eens in de archieven om op te 

zoeken wat jij, op deze plek, bij een van je eerste speeches hebt beloofd. Tijdens de 

nieuwjaarsreceptie van toen noemde je vier speerpunten: 

 

1. Renovatie en uitbreiding van de accommodatie 

2. Een technisch beleidsplan 

3. Verbetering van de financiele positie 

4. Een goed vrijwilligersbeleid 

 

Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat je gedaan hebt wat je voor ogen had. Dat 

lukt niet iedere bestuurder. En hoewel sommige van jouw speerpunten nooit 

helemaal af zijn, denk ik dat een heel groot tussentijds applaus op zijn plaats is.  

 

<applaus> 

 

We gaan je natuurlijk niet alleen herinneren als een gedreven bestuurder.  

Ook als een betrokken en bevlogen Grollenaar;   

Verder als een bestuurder met mooie en door humor doorspekte toespraken. 

Als een fijn mens die het beste voor heeft met anderen. Denk hierbij maar aan het 

initiatief voor de Kerstactie in samenwerking met de Vincentiusvereniging. 

Je fluit nog altijd je wedstrijden, je waakt over de club als hangjongeren rotzooi 

maken en je bent een doorpakker, slepend met doeltjes van veld naar veld. We 

waarderen je eerlijkheid, je oog voor detail en je humor. En we hebben groot respect 



voor je strijd tegen zwerfvuil. De wereld moet, net als Den Elshof, schoon zijn. 

Daarom zien we je elke zaterdagmorgen langs de Oude Winterswijkseweg, plukkend 

in het groen. 

 

Nu je de voorzittershamer overdraagt, en dus minimaal één hand vrij hebt 

gekregen, vonden wij het gepast om die te vullen met een functioneel cadeau. Na 

overleg met en op advies van alle bewoners van de Oude Winterswijkseweg hebben 

we een prachtige, zilveren afvalgrijper voor je gekocht. Zo blijft niet alleen de 

omgeving, maar ook je handen schoon. 

De bijbehorende bloemen zijn voor Ciel, je echtgenote, die je zo vaak thuis gemist 

heeft. Zonder haar ondersteuning had je dit werk niet zo goed kunnen doen. 

 

Mijn tijd zit erop. Als spreker op deze plek. Maar niet voordat ik dit gezelschap, 

bij deze unieke algemene ledenvergadering, op roep om in te stemmen met 

een voorstel van het algemeen bestuur: 

 

Laten we Hans benoemen tot erelid van SV Grol.  

 

Iedereen voor? 

 

Je hoort het Hans. Onze waardering voor jouw inzet is groot. Kom naar voren en 

neem deze oorkonde in ontvangst. De bijbehorende foto wordt binnenkort 

opgehangen op de plek waar jij thuishoort: de eregalerij van onze club. 

 

 

 

 

 

 

 

 


