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Seizoenskaarten bestellen 
Toegangsprijzen competitiewedstrijden 
eerste elftal seizoen 2005-2006: 
Per persoon vanaf 12 jaar:    1,50 euro 
Seizoenskaart 1 persoon:    12,50 euro 
Gezinskaart                        25,00 euro 
Seizoenkaarten zijn te bestellen bij de 
secretaris, tel. 542427, email: 
wfbakema@home.nl 
  
Leiders en bestuurslid gezocht 
Het ene seizoen is nog maar net 
afgelopen en de voorbereidingen voor de 
volgende voetbaljaargang zijn alweer in 
volle gang. De invulling van het kader is 
grotendeels rond, maar er moeten nog 
enige vacatures ingevuld worden. Er 
worden nog leiders gezocht voor de A 
(twee leiders), B en C1. 
Mochten er zich niet spontaan leiders 
aanmelden, dan is het clubbestuur 
genoodzaakt om ouders te verplichten bij 
toerbeurt als leider te fungeren. 
Daarnaast wordt nog steeds gezocht naar 
iemand die zitting wil nemen in het bestuur 
en jeugdzaken op zich wil nemen. 
Belangstellenden voor deze functies 
kunnen zich wenden tot voorzitter Jos 
Bulté.  
 
Scheidsrechterscursus 
Bij voldoende belangstelling wordt op 
Ameland een cursus basisopleiding 
scheidsrechter gehouden. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij 
de secretaris, tel. 542427, email: 
wfbakema@home.nl 
 
Advertenties/reclameborden 
Adverteerders die een bord langs het veld 
hebben waarvan de tekst niet meer 
actueel is of het bord aan vernieuwing toe 
is worden verzocht contact op te nemen 
met Peter Raadjes. Wijzigingen van een 
advertentie in het clubblad moeten worden 
doorgegeven aan Liesbeth Bloem.  
 
Gebruik spelers Geel Wit 1 2004-2005 
Trainer Francisco Metz heeft afgelopen 
seizoen liefst 25 spelers laten opdraven in 
het eerste elftal. Doelman René de Jong 
speelde alle wedstrijden van het begin tot 
het einde. Siprian de Jong werd drie keer 
gewisseld. Jaap Wouters, Paul van der 
Wal en Lars Brouwer misten één 
wedstrijd. Lars Brouwer werd 12 keer 
voortijdig naar de kant gehaald. Jacob 
Ruschen maakte 9 invalbeurten.  
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Een signaal van de voorzitter 

We staan weer aan de start van het 

nieuwe voetbalseizoen, velen kijken daar 

weer naar uit. De één om de sport te 

beoefenen en de ander om ernaar te 

kijken. Voor het bestuur is er in de 

zomermaanden altijd veel te regelen, daar 

hoort vooral bij om weer de vrijwilligers te 

benaderen voor het nieuwe 

voetbalseizoen en gelukkig zeggen de 

meeste weer ja, maar dit jaar is men niet 

zo positief meer als vroeger want Geel Wit 

komt in de problemen wat betreft 

de leiders bij de jeugd en er wordt nog 

naarstig naar een bestuurslid jeugdzaken 

gezocht. Afgelopen ledenvergadering van 

7 januari 2005 heb ik min of meer in mijn 

openingswoord een signaal afgegeven, en 

sommige aanwezigen vonden mij toen 

negatief, en ik weet bij 

iedere vereniging zijn wel wat problemen, 

maar ik wil jullie er toch op attent maken 

dat 

willen wij Geel Wit op een redelijk niveau 

houden, dan zullen we met elkaar de 

schouders eronder moeten zetten. Wat ik 

hiermee bedoel is, misschien bent u niet 

benaderd en heeft u misschien wel 

interesse om leider of bestuurslid 

jeugdzaken te worden schroom dan niet 

om dit bij ons als bestuur te melden want 

wij zitten nog steeds met een groot tekort 

aan leiders en een open vacature 

bestuurslid jeugdzaken. 

U weet allemaal dat voetbal een teamsport 

is en het wordt steeds moeilijker om 

wedstrijden te verplaatsen, daarom wil ik u 

allemaal verzoeken om daar rekening mee 

te houden bij het maken van een keuze 

als men bijvoorbeeld eens een andere 

sport voor een keer wil 

beoefenen, we lopen namelijk het risico 

om uit de competitie te worden genomen 

als we niet genoeg spelers kunnen 

leveren. 

Nogmaals ik wil absoluut niet negatief 

overkomen maar ik wil wel graag Geel Wit 

op een bepaald niveau houden, ik wens 

een ieder dan ook een sportief en een 

prettig voetbalseizoen toe. 

Voorzitter Jos Bulté 

 
 
 

weer in staat is om tegenslagen en allerlei 
negatieve tendensen op te vangen en om te 
buigen tot een positieve sportvereniging om 
trots op te kunnen zijn. Allemaal bedankt!! 
 
 
Bord Vrienden van Geel Wit  
Het bord van de Vrienden van Geel Wit is 
klaar. Het heeft even geduurd, maar het 
heeft nu een fraaie plaats gekregen aan 
de wand in de kantine. Op het bord prijken 
de namen van diegenen die met een 
financiële bijdrage de vriendenclub aan 
geldmiddelen helpen waarmee deze 
supporters de voetbalvereniging 
ondersteunen.  
Er zijn nu 34 Vrienden. Dit aantal kan en 
moet groter wil de vereniging een 
essentiële bijdrage leveren aan Geel Wit. 
Meldt u daarom aan bij Geert Weijmans, 
Jan Brouwer of Bart Molenaar en maak 
van Geel Wit een gezonde, sterke club. 
Als dank komt ook uw naam dan op het 
bord. 
Het bord is aangeboden door 
schildersbedrijf Appelman en Metz 
buffetten. 
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Overige activiteiten 
De kermis in Nes was ook in het afgelopen 
jaar weer goed te noemen, evenals de 
opbrengst van de barbecue en de 
oliebollenverkoop. Ons bestuur bedankt 
Arno en André en alle andere vrijwilligers 
zeer voor hun bijdrage aan deze 
organisatie.  
Ook de Grote Clubactie kan, mede 
vanwege de bezielende verkoop van 
Catrien Molenaar, als zeer succesvol 
beschouwd worden. 
Ter afsluiting van het seizoen hield Geel Wit 
op 25 juni j.l. weer de jaarlijkse 
vrijwilligersavond. Het was weer een 
gezellig samenzijn van de vele mensen die 
zich op vrijwillige basis inzetten voor onze 
voetbalvereniging.  
 

Bestuurlijk 
Het bestuur van Geel Wit vergadert iedere 
maand. Daarnaast is er ook regelmatig 
overleg met de diverse selecties, leiders, 
trainers en de jeugdcommissie. Op 7 januari 
2005 hield Geel Wit z’n algemene 
ledenvergadering. Het lid Barbara IJskamp 
is om gezondheidsredenen tussentijds 
afgetreden. Helaas is de functie van 
bestuurslid jeugdzaken nog steeds vacant.  
Ook voor het volgende seizoen heeft een 
relatief groot aantal trainers, leiders en 
coaches van de jeugd- en seniorenelftallen 
zich opnieuw bereid gevonden om hun werk 
als vrijwilligers voort te zetten. Helaas zijn 
nog niet alle posten bezet, zodat ons 
bestuur nog op zoek is naar nieuwe 
vrijwilligers. Het blijkt opnieuw dat het 
steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te 
vinden voor onze vereniging. Het bestuur 
zal hiertoe een laatste oproep doen en sluit 
niet uit dat er straks een verplicht beroep 
moet worden gedaan op ouders van onze 
jeugdspelers.  
Tenslotte heeft ons bestuur een begin 
gemaakt met een geheel nieuw 
sponsorbeleid, waarmee wij hopen een 
stevige basis te leggen voor een solide 
financiële ondersteuning van onze 
vereniging. Ook het prettige overleg met de 
Stichting Vrienden van Geel Wit kan straks 
z’n vruchten gaan afwerpen voor 
doelgerichte ondersteuning voor bepaalde 
wensen die binnen ons bestuur leven.   
Een woord van dank naar alle sponsors, 
vrijwilligers en medewerkers in welke vorm 
dan ook, is hier op zijn plaats. Samen met 
jullie hopen wij te kunnen blijven bouwen 
aan een bloeiende vereniging, die telkens 

AGENDA ALGEMENE 
LEDENVERGADERING VV GEEL WIT 

     
 
Datum: Donderdag 25 augustus  2005 
Plaats: Kantine Geel Wit  
Aanvang: 20.30 uur. 
1. Opening. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Notulen van de algemene 
ledenvergadering van 7 januari 2005. 
4. Jaarverslag secretaris; 
5. Jaarverslag penningmeester;  
6. Verslag en benoeming kascommissie; 
7. Begrotingswijziging: aanpassing 
contributie seizoen 2005/2006; 
8. Bestuursverkiezing:  
- (tussentijds) aftredend Joseph Brouwer 
(niet herkiesbaar). Het bestuur stelt als 
kandidate voor het bestuur voor: mw. Wilma 
Kolk. 
- (tussentijds) aftredend Will Bakema: 
herkiesbaar. 
- aftredend Wim Kiewiet: herkiesbaar; 
- aftredend Koos Molenaar: herkiesbaar; 
N.B. De bestuursfunctie jeugdzaken is 
nog steeds vacant! 
9. Voorbereiding seizoen 2005/2006 
10. Dorpsfeest Nes; 
11. Introductie nieuw sponsorbeleid; 
12. Rondvraag; 
13. Sluiting.     
 
Notulen van de algemene 
ledenvergadering Geel Wit van 7 januari 
2005 in de kantine aan de Noordwal, 
aanvang 20.30 uur. 
Aanwezig zijn 25 leden (inclusief bestuur). 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering 
en wenst de aanwezige leden een 
gezond en sportief 2005. Hij valt 
dan gelijk met de deur in huis door 
z’n grote bezorgdheid te uiten over 
een aantal negatieve 
ontwikkelingen binnen de sport in 
z’n algemeenheid en binnen Geel 
Wit in het bijzonder, welke alles te 
maken hebben met een 
veranderende mentaliteit. Als 
voorbeelden noemt hij de opkomst 
bij trainingen, het schoonhouden 
van de kleedkamers, het omgaan 
met materialen, het gebrek aan 
vrijwilligers enz. Als deze tendens 
zich doorzet, dan zal het bestuur 
misschien gedwongen zijn 
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maatregelen te nemen die 
kostenverhogend zullen 
doorwerken en waardoor bijv. 
behoorlijke contributieverhogingen 
niet uit kunnen blijven. Hij hoopt de 
leden bij de augustusvergadering 
hierover nader te kunnen 
informeren. Vervolgens signaleert 
hij een andere negatieve tendens 
namelijk het organiseren van 
activiteiten op Ameland op dagen 
dat er gevoetbald moet worden. 
Als voorbeeld noemt hij de 
“adventure-loop”. Deze 
“schijnconcurrentie” heeft al tot 
gevolg gehad dat tenminste 3 
wedstrijden van Geel Wit-teams 
moesten worden afgezegd met alle 
gevolgen vandien. Daarnaast 
maakt de voorzitter zich zorgen 
over het alcoholgebruik onder de 
jeugd onder de 16 jaar. Tenslotte 
hoopt hij dat het bestuur al deze 
negatieve ontwikkelingen kan 
ombuigen en dat iedereen binnen 
Geel Wit zich bewust is van zijn 
verantwoordelijkheden, juist omdat 
het gaat om het beoefenen en 
instandhouden van teamsport.  

 
2. Mededelingen voorzitter: 

* Er is bericht van 
verhindering 
binnengekomen van de 
bestuursleden Wim Kiewiet 
en Barbara IJskamp 
(wegens ziekte), Henk 
Roemers, Jan Kienstra, 
Bart Molenaar en Geert 
Weijmans; 

* De voorzitter deelt mede 
dat er op 24 januari a.s. 
een overleg gepland staat 
met SC Amelandia en op 
29 januari a.s. een 
jeugdtoernooi wordt 
gehouden in de sporthal te 
Nes samen met SC 
Amelandia en VV De 
Monnik; 

* Als laatste punt constateert 
hij dat de jaarlijkse 
familiedag op 
Hemelvaartsdag dit jaar 
samenvalt met 
Bevrijdingsdag (5 mei) en 
er dan een optocht 
georganiseerd wordt. Hij 

Surhuisterveen op 29 mei 2005. 
Drie E-pupillenteams van Geel Wit 
deden mee aan het Survento-
toernooi in Surhuisterveen. E1 en 
E4 wonnen hun poule, E2 werd 
derde. Een prachtig resultaat. 

- De oudjes van Geel Wit hebben 
opnieuw de Cor Wijnbergbeker mee 
mogen nemen naar  
het oosteind. De traditionele 
ontmoeting van de oude glorie van 
de beide Amelander verenigingen 
eindigde in een 4-2 overwinning 
voor de mannen van Geel Wit. 

- Op 4 juni speelde ons eerste elftal 
een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen het beloften 

 team van FC Groningen. De profs 
wonnen met 0-3. 

 
Diverse voetbalzaken 

- Ons lid Ken Knoeff is inmiddels 
doorgedrongen tot de definitieve 
selectie bij de voetbalschool 
Heerenveen. Van de 500 spelers bij 
de testdagen in september 2004 zijn 
er nu nog 9 spelers overgebleven, 
Ken is hier 1 van. Ze willen Ken 
graag houden en hebben hem een 
jaarcontract aangeboden om 
volgend seizoen bij de D1 te komen 
spelen. 

- Met ingang van het afgelopen 
seizoen bestaat er geen halers-
brengersregeling meer. Dit 
vervoerssysteem was van 
toepassing op een groot aantal 
jeugdwedstrijden. Mede doordat de 
KNVB is overgegaan op halve 
competities bleek dit systeem niet 
langer te hanteren. De clubs spelen 
maar een keer tegen elkaar en dus 
kan er geen sprake zijn van een 
tegenprestatie. Het bestuur van 
Geel Wit betreurt deze wijziging ten 
zeerste. 

- Het aantal teams van Geel Wit 
groeit, maar het aantal 
clubscheidsrechters daalt 
evenredig. Het word steeds lastiger 
om mensen bereid te vinden een 
wedstrijd van de lagere senioren of 
de oudste jeugd te fluiten. De KNVB 
is een actie begonnen om 
clubscheidsrechters te werven. Ons 
bestuur wil deze actie van harte bij 
de leden aanbevelen. 
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nacompetitie werd Geel Wit 2 
alsnog uitgeschakeld in de strijd 
voor promotie naar de reserve 
eerste klasse. Toch kan ook ons 2e 
team terugzien op een prima 
seizoen.  

 
Overige wedstrijden, toernooien enz. 

- Zoals bijna gebruikelijk werd Geel 
Wit in augustus 2004 winnaar van 
de Amelandbeker. Na de 
moeizame overwinning van 0-4 in 
Hollum had Geel Wit voor het 
thuispubliek wat recht te zetten. En 
dat gebeurde. Met 9-0 werd 
Amelandia aan de zegekar 
gebonden, zodat wethouder Tineke 
Hemminga van sportzaken de 
Ameland Beker andermaal aan 
aanvoerder René de Jong kon 
overhandigen.  

- Het kerstzaalvoetbaltoernooi voor 
senioren en A-junioren op 26 
december werd als  

 vanouds weer een groot succes. 
Acht teams streden om de hoogste eer. 
- Op 29 januari 2005 werd in de 

sporthal te Nes een 
jeugdzaalvoetbaltoernooi georgani 
seerd waaraan diverse teams van 
Geel Wit, Amelandia en De Monnik 
meededen. Het werd een 
spannend toernooi.  Van de 32 
wedstrijden werd slechts één met 
meer dan één doelpunt verschil 
beslist. Geel Wit was veruit de 
grootste leverancier en domineerde 
bij de jongste jeugd. Bij de C-
junioren ging de zege naar de 
beide andere verenigingen. 

- Op woensdag 16 februari was Geel 
Wit voor de 2e keer goed 
vertegenwoordigd op de  

 keepersdag in Drachten, welke werd 
gegeven door Frans Hoek's promotie 
team.  
- Op dinsdag 24 mei speelde Geel 

Wit een oefenwedstrijd tegen FC 
Groningen. Het zou uiteindelijk 8-0 
worden voor de profs van FC 
Groningen. Deze verzorgden de 
volgende dag een voetbal-clinic 
voor onze jeugd wat een geslaagd 
evenement is geworden en zeker 
voor herhaling vatbaar is. 

- Een groot succes werd door onze 
E-pupillen behaald op het 
Survento-toernooi te 

stelt de leden dan ook voor 
de familiedag een jaar uit te 
stellen. 

 
 Mededelingen (a) en ingekomen 
stukken (b) secretaris: 
a. * Het bestuur heeft een 

rouleerschema gemaakt voor het 
bezoeken van de  

uitwedstrijden van Geel Wit 
1; 
* De secretaris verzoekt 

nieuwe leden zich 
uitsluitend bij hem aan te 
melden, zodat deze direct 
per computer kunnen 
worden aangemeld bij de 
KNVB; 

b. * Naar aanleiding van een 
foutieve registratie van een speler 
van Geel Wit 1 door  

de Tuchtcommissie 
verzoekt hij alle leiders de 
registraties van straffen van 
hun spelers ook zelf goed 
bij te houden om onterechte 
schorsingen te voorkomen; 

* Er zit een behoorlijke 
verbetering aan te komen in 
de reiskostenvergoedingen 
van de KNVB voor de 
eilandverenigingen; 

 * De secretaris is onlangs 
benoemd tot regioafgevaardigde in district 
Noord. 
  
3. Notulen van de algemene 

ledenvergadering van 26 
augustus 2004. 
De notulen waren reeds in de GW-
krant gepubliceerd. Deze worden 
ongewijzigd vastgesteld. Naar 
aanleiding van de notulen worden 
de volgende vragen gesteld en/of 
opmerkingen gemaakt. 
Luc informeert naar de voortgang 
rond het project 
“Breedtesportimpuls”? Geel Wit is 
hierbij betrokken via de 
sportadviescommissie Ameland. Er 
is inmiddels een projectplan 
verschenen onder de titel “Wad in 
Beweging”, waarin enkele 
speerpunten van sportbeleid voor 
bepaalde doelgroepen zijn 
geformuleerd. Het doel van het 
project is in hoofdzaak 
sportstimulering onder bepaalde 
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doelgroepen, de ontwikkeling van 
jeugd- en sportbeleid en 
ondersteuning van  
verenigingsbesturen.  

 
4. Begroting seizoen 2005/2006. 

De penningmeester geeft een korte 
toelichting op de begroting. De 
begroting voor het boekjaar 
2005/2006 is sluitend. Naar 
aanleiding van enkele opvallende 
posten worden de volgende 
vragen/kanttekeningen geplaatst: 

 
- Hogere reiskostenvergoeding. Dit 

betreft de nieuwe regeling van de 
KNVB voor de gemaakte 
reiskosten van de verenigingen 
van de waddeneilanden. Per elftal 
wordt voor iedere uitwedstrijd een 
vast bedrag uitgekeerd. Per saldo 
levert dit Geel Wit een 
meeropbrengst op van ± € 3.000,-- 
per jaar; 

- Luc vraagt hoe lang deze regeling 
van kracht blijft. De 
penningmeester antwoordt dat dit 
voor onbepaalde tijd zal zijn, 
uiteraard wel onder voorbehoud; 

- Verder legt de penningmeester uit 
dat het bestuur vooralsnog 
besloten heeft geen 
contributieverhoging voor te 
stellen, maar deze te laten 
afhangen van meerdere 
ontwikkelingen binnen Geel Wit, 
zoals de vergoeding voor het oud 
papier, de kosten van nieuwe 
materialen enz. Hij hoopt daarover 
in de augustusvergadering meer 
duidelijkheid te kunnen geven. 

 
De voorzitter concludeert dat er 
verder geen op- en aanmerkingen 
meer zijn over de begroting 
2005/2006 en stelt vast dat de 
vergadering hiermee de begroting 
heeft aangenomen. 

 
5. Toelichting diverse commissies. 

De feestcommissie laat weten dat 
de activiteiten voor Geel Wit op het 
dorpsfeest in Nes prima zijn 
verlopen. De verkoop van 
oliebollen e.d. was wederom een 
financieel succes. 
Vanuit de technische zaken (via 
Wim Kiewiet) wordt opgemerkt dat 

Jaarverslag Geel Wit seizoen 2004/2005 
 

Inleiding 
Het seizoen 2004/2005 stond vooral in het 
teken van het debuut van het eerste elftal in 
de 2e klasse KNVB. Na een prima start als 
debutant in de 2e klasse KNVB werd het in 
de loop van de 2e helft steeds moeilijker om 
de puntjes binnen te halen. Het slot van de 
competitie werd ongemeen spannend. Tot 
op de laatste competitiedag was er eigenlijk 
nog alles mogelijk, maar de prachtige 
overwinning in en tegen Wolvega stelde het 
klassebehoud veilig, zodat het komende 
seizoen opnieuw in de 2e klasse zal worden 
gespeeld. Uiteindelijk zou Geel Wit nog als 
8e eindigen, voorwaar een prima debuut. De 
clubs Ruinerwold, GVAV Rapiditas en 
Velocitas degradeerden naar de 3e klasse. 
Ook dit jaar stond het eerste elftal weer 
onder leiding van Francisco Metz en Meinte 
Bonthuis, terwijl de trainingen op de 
woensdagavond in Leeuwarden wederom 
door Fré Schmidt werden verzorgd. 
 

Verder competitieverloop 
In het afgelopen seizoen deden in 
competitieverband mee: 5 seniorenteams 
en 11 junioren/pupillenteams. Voor een 
goed overzicht van het verloop en de 
eindrangschikking verwijzen wij graag 
naar onze website. Alle teams van Geel 
Wit hebben goed gepresteerd. 
Vermeldenswaard  zijn de volgende 
geleverde prestaties: 

- Geel Wit E3 werd zowel in de 
najaars - als in de voorjaarsreeks 
kampioen. F1 werd kampioen in de 
najaarsreeks, F2 werd kampioen 
van de voorjaarsreeks, evenals E4.  

- De veteranen eindigden virtueel ook 
als eerste. Aangezien hun 
tegenstander Harlingen tot twee 
keer toe niet kwam opdagen, 
behoorde Geel Wit de 
wedstrijdpunten te krijgen. Deze zijn 
evenwel niet door de KNVB in de 
laatste stand verwerkt. Ons bestuur 
heeft deze zaak aangekaart bij de 
KNVB en zijn ergernis over de gang 
van zaken uitgesproken. Voor ons 
bestuur zijn onze veteranen echter 
gewoon de echte kampioen. Alle 
kampioenen hulde en ga vooral zo 
door! 

- Het tweede elftal van Geel Wit 
behaalde de tweede periodetitel. 
Na een veelbelovende start in de 
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antwoordt dat het bestuur reeds 
besloten heeft de kosten van het 1e 
elftal voor z’n rekening te nemen. 
Het gaat om ongeveer 4 à 5 keer 
tijdens deze competitie.  
Jan Brouwer vraagt hoe het staat 
met de afbouw van de 
“bovenbouw” boven de bar. De 
voorzitter antwoordt dat het nu 
even stil ligt maar dat er binnenkort 
weer aan gewerkt gaat worden. 
Ook merkt Jan op dat de negatieve 
toonzetting van de voorzitter 
tijdens de opening niet goed is. De 
voorzitter moet vooral ook de 
positieve kant laten horen en dat 
ook uitstralen. 
Robert Oud merkt op dat er in het 
sponsorbeleid ook gelet moet 
worden op de “contra-prestatie”. 
De sponsors moeten het gevoel 
krijgen dat zij een belangrijke 
bijdrage leveren aan het product 
“Geel Wit”. Vanuit het bestuur 
wordt hierop geantwoord dat dit 
een heel belangrijk punt is dat 
volop de aandacht zal krijgen in het 
nieuwe, nog uit te werken 
sponsorbeleid. 
Siprian de Jong constateert dat er 
op de zaterdagen regelmatig een 
tekort is aan scheidsrechters. De 
voorzitter merkt op dat dit ook een 
van de speerpunten van beleid is 
van de KNVB. Het bestuur is 
hiermee bezig en hoopt op een 
later moment een 
scheidsrechterscursus op Ameland 
te kunnen opzetten en mensen te 
motiveren daaraan deel te nemen. 

Johan Metz is van mening dat 
scheidsrechters een zekere 

uitstraling moeten hebben. Op een 
scheidsrechterstenue hoort bijv. 

ook een KNVB-embleem te zitten. 
Dit kan van belang zijn voor een 

goed en correct verloop van de te 
leiden wedstrijden. 

 
9. Sluiting. 

De voorzitter sluit om ± 22.30 uur 
de vergadering en nodigt de 
aanwezigen uit voor een 
nieuwjaarsborrel aan de bar. 

 
 
 
 

er 10 nieuwe ballen zijn 
aangeschaft, dat er nog een 
verharding wordt aangebracht vóór 
het clubgebouw en dat er 
voorzichtig gewerkt wordt aan 
plannen voor uitbreiding van de 
huidige accommodatie. 
Tenslotte wordt er vanuit de 
sponsorcommissie opgemerkt dat 
er gewerkt wordt aan een nieuw 
sponsorbeleid. Er leven 
verschillende nieuwe ideeën om 
sponsors te interesseren om geld 
te investeren in Geel Wit. Ook de 
presentatie van Geel Wit naar 
buiten toe moet aanzienlijk worden 
verbeterd. Een en ander wordt 
thans uitgewerkt en  naar 
verwachting zal er in het komende 
voorjaar een aparte sponsoravond 
worden georganiseerd, waarin het 
nieuwe beleid zal worden 
gepresenteerd. 

 
 
6. Competitieverloop. 

De voorzitter merkt het volgende 
op. Het 1e en 2e team draaien 
prima bovenin mee. Het 3e en 4e 
draaien redelijk mee, terwijl de 
veteranen het in hun klasse erg 
goed doen. Met de a-junioren loopt 
het boven verwachting. Met de b-
junioren gaat het vrij positief, terwijl 
de c-junioren redelijk meedraaien. 
D1 draait boven verwachting, D2 
presteert redelijk. Met E1 gaat het 
prima, E2 draait ook verdienstelijk 
mee (hier is nog een 
leidersprobleem dat opgelost moet 
worden), E3 is zelfs kampioen 
geworden in de najaarsreeks. Ook 
E4 presteert goed. Bij de f-pupillen 
tenslotte is F1 ook kampioen in de 
najaarsreeks geworden, terwijl F2 
eveneens goed meedraait. Al met 
al schetst de voorzitter een positief 
beeld over de geleverde sportieve 
prestaties van de diverse 
deelnemende teams aan de 
competitie. Tenslotte merkt de 
voorzitter op dat het tekort aan 
scheidsrechters op Ameland een 
steeds groter probleem wordt. Het 
bestuur zoekt naar mogelijkheden 
om bepaalde personen voor dit 
doel te vinden.  

 

10 7 



 7. Bestuursverkiezing:  tussentijds 
aftredend Barbara IJskamp (niet 
herkiesbaar) 

Het bestuur is er nog niet in 
geslaagd in de vacature van 
Barbara te voorzien. Haar taken 
worden voorlopig door de overige 
bestuursleden waargenomen. De 
voorzitter roept de leden op mee te 
denken aan een volwaardige 
oplossing; het gaat er bij de 
vacante functie vooral om de 
belangen van de jeugd te 
coördineren en in goede banen te 
leiden. Tenslotte bedankt hij 
Barbara alvast voor haar inzet voor 
Geel Wit en wenst haar van harte 
beterschap toe. 

 
7a. Stichting “Vrienden van Geel Wit”. 

Bij dit ingelaste agendapunt geeft 
de voorzitter het woord aan Dirk 
Kooiker namens de Stichting. Dirk 
vat de activiteiten als volgt samen: 
de “vrienden” zijn bij elkaar 
geweest, hebben zich ten doel 
gesteld de groep te verdubbelen 
naar zo’n 40 personen en willen 
daarna in actie komen in het 
belang van Geel Wit. 

 
8. Rondvraag. 

Luc van Tiggelen vraagt of leden 
die geen contributie hebben 
betaald, dus de zogenaamde 
wanbetalers, speelgerechtigd 
blijven. Hij vindt zelf dat zij dan niet 
meer kunnen meespelen. De 
penningmeester antwoordt dat zij 
dan inderdaad uitgesloten worden 
van deelname aan wedstrijden. 
Tenslotte uit Luc lof voor de 
samenstelling van de website van 
Geel Wit. 
Frans ter Schure staat stil bij het 
behandelen van de ballen, zoals 
het wel/niet moeten invetten e.d. 
De voorzitter zegt dat het advies 
luidt dat het beter is van niet. 
Misschien kan met een paar ballen 
eens een proef worden gedaan. De 
leverancier geeft op de ballen 
echter geen garantie, wel op de 
geleverde waterzakken. Wat de 
ballen betreft geldt natuurlijk ook 
de regel dat hoe duurder ze zijn, 
hoe beter in de regel ook de 
kwaliteit zal zijn. Ook vraagt Frans 

naar de startdatum van de 
competitie na de winterstop. Deze 
zal worden hervat eind 
februari/begin maart. Frans is 
eventueel bereid tijdelijk leider te 
worden van de E-2 pupillen.  
André de Jong is van mening dat 
de glazen bier aan de tap aan de 
te kleine kant zijn. Hij informeert 
naar de mogelijkheid in plaats van 
de huidige glazen 
“Amsterdammertjes” te gebruiken. 
De voorzitter neemt dit punt mee 
naar het bestuur.  
Dirk Kooiker stelt vast dat de 
voorzitter aan het begin van de 
vergadering een redelijk somber en 
negatief verhaal over Geel Wit 
heeft verteld. Hij is van mening dat 
het beter is die woorden te richten 
tot anderen dan de hier aanwezige 
leden.  
Want deze zijn volgens hem allen 
voldoende gemotiveerd als het 
gaat om de belangen van Geel Wit. 
De voorzitter antwoordt dat het 
vooral zijn bedoeling is geweest de 
organisatie binnen de vereniging 
gezond te houden en om tijdig het 
tij te doen keren als daar 
aanleiding voor is. Voorbeelden 
van andere verenigingen die dat te 
laat hebben ingezien zijn er legio. 
Als nieuwe ideeën noemt hij het 
maken van een beleidsplan en een 
méérjarenvisie voor Geel Wit en 
het opstellen van een jeugdplan, 
waarmee een betere structuur in 
de organisatie van de vereniging 
kan worden aangebracht.  
Nico Oud merkt hierover op dat 
het ook zaak is de ouders van de 
deelnemende junioren en pupillen 
beter te motiveren. De voorzitter 
antwoordt dat mogelijke 
beslissingen inderdaad voor 
sommige ouders bepaalde 
gevolgen kunnen hebben. Hij 
hoopt in de augustusvergadering 
op meerdere punten “nieuw beleid” 
aan de leden te kunnen 
presenteren. 
Jan van Os vraagt of de extra 
reiskostenvergoeding van de 
KNVB ook verdeeld kan worden 
onder de elftallen die gebruik 
maken van het alternatieve vervoer 
via L.Veltman. De voorzitter 
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