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Jeugddarttoernooi! 
 
Zaterdag 18 februari houdt Geel-Wit een 
jeugd/junioren darttoernooi in de kantine. 
Het initiatief komt van Meinte en Rene. 
Met hulp van de selectie bouwen we 
vrijdagavond de kantine om zodat we 
zaterdag de hele dag kunnen darten! 
En zo uit kunnen vinden wie de dartkoning 
van Geel-Wit is!!! Natuurlijk is iedereen 
welkom om de jongens te komen aan 
moedigen, dus papa's mama's broertjes 
zusjes en family kom allemaal kijken! 
De kantine is zaterdagochtend om 9 uur 
open zodat de darters eerst even warm 
kunnen gooien, om half 10 willen we met 
het toernooi beginnen. In de ochtend 
spelen de F's t/m de D's en s'middags 
vanaf 13.30 kunnen we kijken naar de 
junioren C's t/m de A's! We zouden het erg 
prettig vinden als van elk elftal een leider 
of een trainer mee komt!  
En zijn er nog vaders/moeders die het leuk 
vinden om te tellen altijd welkom vooral 
voor de ochtend!!!! 
Heb je zelf geen pijlen geen paniek wij 
nemen wel een paar setjes mee! 
De hele dag is de bar en de keuken open, 
dus laat je lunchpakket maar thuis je kunt 
altijd bij Lammie of Henk een lekker 
patatje of een broodje kopen. 
Tot zaterdag allemaal en veel succes!!! 
 
Wilma Kolk. 
 
Kerstzaalvoetbaltoernooi 
Team 1 is de winnaar geworden van het 
traditionele kerstzaalvoetbaltoernooi van 
Geel Wit in sporthal de Slenk in Nes. In de 
slotfase van de 15 minuten durende finale 
werd afgerekend met team 5, het werd 3-
0. Bij elke wedstrijd waren twee 
scheidsrechters. De vier mannen die alles 
in goede banen leidden waren Jan Oud, 
Hessel Kienstra, Jan van Os en Frans ter 
Schure. Het winnende team 1 bestond uit 
Frank Beijaard, Frans Kienstra, Pieter 
Kooiker, Marchel Kolk, Andre Kooiker en 
Dennis Kiewiet. De verliezende finalisten 
waren Siprian de Jong, Gerard Metz, 
Dennis Ytsma, Lennart Brouwer, Mark 
Kiewiet en Tom Metz. Voor de winnaars 
waren er rollades, de nummers twee 
gingen met een grote steur naar huis. De 
kleine steuren waren de beloning voor de 
derde-prijswinnaars. Dat was team 6, dat 
team 2 met 2-0 de baas was in de kleine 
finale.  
 
Team 6 bestond uit Anton Kiewiet, Martijn 
Beijaard, Allard Oud, Martin Oud, 
Theodoor Molenaar en Dirk Molenaar. 
 
Tussen de bedrijven door speelden de 

 



Will Bakema ziet het wel  
zitten met Geel Wit 
In de jaren zeventig was Will Bakema al 
eens penningmeester van Geel Wit. 
Anderhalf jaar geleden keerde hij terug in 
het bestuur, toen als secretaris.Hij kwam 
tot de conclusie dat er in die tijd veel is 
veranderd. Geel Wit is professioneler 
geworden, al zou dat wat Will betreft nog 
wel iets meer mogen zijn. 
Toen voorzitter Jos Bulté Will halverwege 
2004 benaderde vroeg de Nessemer 
bedenktijd. ,,Ik zat in de laatste fase van 
mijn studie. Mijn hart ligt bij Geel Wit en ik 
zag in de functie een geweldig leuke 
afleiding van mijn werk in de politiek, het 
pension en de studie. Ik heb gezegd: ik ga 
de uitdaging aan, maar als het me niet 
bevalt dan zeg ik dat ook.’’ 
Zijn voorganger Luc van Tiggelen had Will 
meegegeven dat het secretariaat soms 
hectisch en intensief kan zijn. Will heeft 
zich deze woorden ter harte genomen en 
geniet met volle teugen van zijn klus. Al 
vindt hij dat bepaalde zaken beter kunnen, 
vooral op het gebied van communicatie.  
De secretaris bereidt voor en notuleert de 
bestuursvergaderingen (twaalf per jaar) en 
de algemene ledenvergaderingen (twee 
per jaar), maakt het jaarverslag, verzorgt 
de digitale ledenadministratie en voert 
diverse overleggen (samen met de overige 
bestuursleden) met spelers, leiders, 
trainers en dergelijke. Daarnaast verzorgt 
hij de archivering van belangrijke stukken 
(meestal van de KNVB). 
Tevens is Will regio-afgevaardigde van 
district 1 KNVB Noord. Het is voor het 
eerst dat een eilander een dergelijke taak 
op zich heeft genomen. ,,Ik heb het 
gedaan vanwege mijn belangstelling voor 
de juridische kant van de werkzaamheden, 
alsmede mijn interesse voor bestuur en 
management in het algemeen op 
sportgebied. Het uitwisselen van 
ervaringen vind ik belangrijk. Door de 
contacten bouw je een netwerk op. Zeker 
voor eilandverenigingen kan dat, vanwege 
hun geïsoleerdheid, van belang zijn.’’ 
Eens in de zoveel tijd gaan er aan de wal 
weer stemmen op om het 
solidariteitsbeginsel (de Waddenregeling) 
te laten varen. Op de vergaderingen kan 
Will diegenen die dat opperen meteen van 
repliek dienen.  
Als jurist (Will mag sindskort mr. voor zijn 
naam zetten) zou hij graag binnen de 
vereniging bepaalde juridische aspecten 

En dan het resultaat: 
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willen uitdiepen. ,,Hoe is de verzekering 
geregeld? Hoe liggen de 
verantwoordelijkheden? We hebben een 
kleine driehonderd leden, ik probeer dat 
soort zaken op een rijtje te krijgen.’’ 
Het bestuur heeft de laatste tijd hard 
gewerkt aan een sponsorbeleid. Will heeft 
daarbij een belangrijke rol gespeeld. De 
presentatiegidsen worden 28 februari op 
de sponsor-presentatiebijeenkomst in de 
kantine getoond. ,,Het heeft een aantal 
jaren nodig voordat het beleid handen en 
voeten krijgt, maar ik ben ervan overtuigd 
dat wij actief sponsors bij Geel Wit kunnen 
betrekken. De sponsors moeten het 
gevoel krijgen dat ze erbij horen en wij 
moeten ze laten zien wat er met hun geld 
gebeurt. We zijn voorzichtig begonnen, ik 
hoop dat we over een paar jaar kunnen 
zeggen dat deze opzet vatbaar is voor 
continuïteit, zodat wij sponsors kunnen 
blijven binden.’’ 
Geel Wit heeft het geld nodig om een 
solide financiële basis te leggen onder de 
vereniging. ,,Ondanks de stijgende lasten, 
met name reiskosten, wil Geel Wit de 
contributie zo laag mogelijk houden. 
Eilanders maken sowieso al extra kosten, 
dan mag de contributie wel wat lager 
liggen dan aan de wal. Daarnaast werken 
we aan continuering voor de toekomst. We 
willen reserves opbouwen voor aanschaf 
van materiaal. Tevens denken we aan 
verbetering van de accommodatie. De 
kleedkamers, bestuurskamer en de 
reproruimte mogen wel wat groter.’’ 
Geel Wit biedt sponsormogelijkheden aan 
alle bedrijven, van groot tot klein. De club 
heeft één hoofdsponsor, aannemersbedrijf 
Kienstra. Daarnaast bestaan er diverse 
varianten, zoals team-, seizoen- en 
wedstrijdsponsoring, alsmede reclame-
uitingen langs het veld, in het clubblad en 
op de website. 
Als tegenprestatie biedt Geel Wit 
naamsbekendheid en gebruiksfaciliteiten, 
als bezoek aan de bestuurskamer en 
uitwedstrijden van het eerste. 
Het eerste van Geel Wit speelt in de 
tweede klasse. ,,Dat is bijzonder, 
misschien is het wel een unieke prestatie 
voor een gemeenschap met zo’n 1500 
inwoners dat een club als Geel Wit zoveel 
teams op de been kan brengen’’, vindt 
Will. Hij acht het vlaggenschip in staat zich 
in de tweede klasse te kunnen handhaven. 
Hij denkt zelfs dat een uitschieter naar de 
eerste klasse tot de mogelijkheden 
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behoort. 
Als raadslid houdt Will zich bezig met de 
sport in de breedste zin van het woord. ,,Ik 
zou graag willen dat Ameland zich 
duidelijk promoot als sporteiland, zonder 
dat de clubs elkaar beconcurreren. De 
sporthallen kunnen veel intensiever benut 
worden, met de bestaande 
accommodaties is veel te doen. Ik pleit 
voor een sportkoepel. Het zou mooi zijn 
als er een stichting sportpromotie zou zijn 
die alle sportactiviteiten op Ameland 
coördineert. Op die manier kun je 
activiteiten op elkaar afstemmen. 
Toeristen, maar zeker ook eilanders 
opvoeden met sport moet de doelstelling 
zijn.’’ 
Op 7 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Het is niet 
ondenkbeeldig dat Will wordt gekozen als 
wethouder. ,,Dat zal geen invloed hebben 
op mijn functioneren voor Geel Wit’’, 
verzekert hij. ,,Ik blijf bij de club, alsook bij 
het shantykoor. Die ontspanning heb ik 
nodig. Ik wil niet in een ivoren toren zitten, 
maar tussen de mensen staan.’’ 
 

 Koos Molenaar 
 

Nieuwe omslagen clubblad en 
programmablad 

 

Het clubblad krijgt een nieuwe omslag. 
Mark Kiewiet is er eens voor gaan zitten 
en het resultaat van zijn creativiteit is 
vanaf het volgende nummer te zien.  

Het clubblad is niet het enige waarmee 
Mark voor Geel Wit bezig is geweest. En 
passent heeft hij ook even de omslagen 
van het programmablad gerestyled.  

En alsof dat nog niet genoeg is gaat hij 
ook aan de slag met een nieuwe 
vormgeving van de website 

Veenwouden SC F1 
VVT F1 
Ropta Boys F1 
 
F2 
SC Veenwouden F3 
Jistrum F1 
Eastermar F1 
Geel Wit F2 
V en V'68 F1 
BCV F3 
 
 

Schilderbeurt voor kantine 

Zoals elders in dit clubblad is te lezen 
heeft een aantal vrijwilligers, beter gezegd: 
vrijwilligsters, de kantine opgeknapt. 
Maandagochtend 16 januari zijn ze ermee 
begonnen een week later zag de kantine 
er heel anders uit. Met begeleiding van 
Henk Schrik zijn De dames Danielle de 
Kruyff, Andrea Kienstra, Wilma Kolk, 
Gerrie Oud en Lammie Schrik hebben de 
wanden geschilderd en de wanddecoraties 
heringedeeld. De kleuren geel en wit 
voeren vanzelfsprekend de boventoon, 
maar toch is er een opvallende plek 
toebedeeld aan de kleur groen. Werkelijk 
alles is van de muur gehaald, nou alles? 
Alleen de grote prijzenkast is blijven 
hangen en die vormt nu de reusachtige 
middenstip van het voetbalveld dat 
eromheen is gemaakt. In dat veld komen 
de teamfoto's van dit seizoen te hangen.  

De wand die de kantine scheidt van de 
bestuurskamer wordt voor het eerste en 
het tweede elftal. In de uitbouwing waar 
het voetbalspel stond komt de koffiehoek 
met aan de wand nostalgische foto's. Het 
voetbalspel gaat naar de plek waar tot 
voorkort de koffie werd geschonken. 

Bijgaand een beeldimpressie van een 
weekje schilderen. 
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meedoen. Het begin van het bekertoernooi 
wordt in poulevorm gespeeld, zoveel 
mogelijk voorafgaand aan de competitie. 
De poules worden per district op sterkte 
ingedeeld. 
 
 
Indelingen jeugdteams 
De KNVB district Noord heeft de 
indelingen en wedstrijdschema's voor de 
voorjaarsreeks, die 4 maart begint, bekend 
gemaakt. 
 
De indelingen zijn: 
 
D1 
Foarut D1 
ONS Sneek D2 
JVC Nylan 2000 D1 
Geel Wit D1 
Franeker SC D2 
Sneek D2 
 
D2 
Boornbergum'80 D2 
HJC D2 
V en V '68 D2 
Bergum D2 
Geel Wit D2 
Drachtster Boys D6 
 
E1 
Bergum E1 
HJC E1 
Rijperkerk E1 
Oerterp E1 
Harkemase Boys E1 
Geel Wit E1 
 
E2 
Broekster Boys E3 
ONT E2 
Buitenpost E2 
Geel Wit E2 
ONBSCS E3 
 
E3 
FC Grootegast E3 
TTBC E3 
Geel Wit E3 
Be Quick D E4 
Buitenpost E3 
‘t Fean '58 E2 
 
F1 
Twijzel SC F1 
‘t Fean ‘58 F1 
Geel Wit F1 

www.geelwit.nl Het belooft iets heel moois 
te worden. Hou het in de gaten. 

 

NIEUW TENUE VOOR DE KANTINE! 
  
Na dat een hoop elftallen nieuwe tenues 
kregen ontstond bij mij het idee om de 
kantine ook eens aan te pakken. Maar ja 
zoiets lukt je natuurlijk niet alleen en dat 
was ook niet nodig want al heel vlot 
meldde zich een super klusteam van 
vrijwilligers die wel wilden helpen!  
 

 
 
En met deze groep toppers (zie foto) 
hebben wij de hele kantine eens van een 
nieuwe kleur voorzien! Op maandag 
ochtend 9 uur was iedereen paraat in zijn 
oude kloffie,  huppekee alles van de muur 
en eerst maar brainstormen hoe we het 
wilden hebben??  
En ja dan heb je natuurlijk een hoop verf, 
kwasten, schuurpapier, rollers enz.... 
nodig!  
 

 
 
En dankzij SCHILDERSBEDRIJF 
APPELMAN ging dit allemaal 
lukken. Gerrie en ik konden wel langs 
komen om alles uit te zoeken en dat is 
echt leuk winkelen zonder geld, want alle 
materialen zijn gesponsord door 
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Appelman!  
Nogmaals onze dank hiervoor! 
Na een week hard werken konden we op 
donderdagavond de laatste foto's aan de 
muur hangen en waren we allemaal heel 
tevreden.  
Langs deze weg wil ik jullie nogmaals heel 
erg bedanken voor jullie hulp. En het kan 
niet vaak genoeg gezegt worden wat moet 
een vereniging zonder vrijwilligers.......! 
  
Wilma Kolk. 

 

Verslag algemene ledenvergadering 

Het concept van de presentatiegids van 
Geel Wit ligt klaar. Op de op 5 januari 
gehouden algemene ledenvergadering 
konden de aanwezigen de proefversie 
inkijken. Zij waren enthousiast over het 
boekwerkje, waarvan Mark Kiewiet de lay-
out heeft verzorgd. Hij heeft het toch al 
druk gehad met Geel Wit, want hij heeft 
ook nieuwe omslagen voor zowel het 
clubblad als het programmablad gemaakt. 
Bovendien werkt hij aan een nieuwe 
vormgeving van de website 
www.geelwit.nl 
De redactie van de gids is verzorgd door 
de sponsorcommissie, bestaande uit Peter 
Raadjes, Wim Kiewiet en Will Bakema. Zij 
zullen 28 februari een avond organiseren 
voor huidige en potentiële sponsors. Op 
die bijeenkomst wordt het nieuwe 
sponsorbeleid uit de doeken gedaan. 
Sponsors betalen niet langer de tenues, 
maar geven geld aan de club die zelf de 
aanschaf van de kleding regelt. 
Voorzitter Jos Bulté opende de 
vergadering met iedereen een gezond en 
sportief jaar te wensen. Hij vroeg een 
moment stilte ter nagedachtenis aan 
Annelies Oud en oud-voorzitter Theo 
Metz. Hij deelde mee dat het stageproject 
van Erik ter Schure en Lars Brouwer als 
trainers van D2 is afgelopen en er een 
nieuwe trainer wordt gezocht. 
Bij de mededelingen maakte Will Bakema 
gewag van de nieuwe regeling die inhoudt 
dat ook wisselspelers rood kunnen krijgen. 
Tevens zijn de aanvraagformulieren voor 
de spelerspas binnengekomen. Vanaf het 
nieuwe seizoen moeten alle voetballers 
vanaf de D-pupillen zich kunnen 
legitimeren. 
Het nieuwe sponsorbeleid moet voor meer 
inkomsten zorgen. Dat is nodig met het 

dat de directe rode kaartregeling nu ook 
van toepassing is op wisselspelers zowel 
voor, tijdens als na de wedstrijd. 
Bovendien houdt de wijziging in dat de 
betrokken speler is uitgesloten tot en met 
de dag waarop zijn elftal (dus het elftal 
waarbij hij/zij de directe rode kaart heeft 
opgelopen) de eerstvolgende wedstrijd 
heeft gespeeld. 
Het begrip voor, tijdens en na de wedstrijd 
houdt in dat een scheidsrechter een 
directe rode kaart kan geven vanaf het 
moment dat hij het speelveld betreedt tot 
aan het moment dat hij het 
speelveld verlaat. Voor en na de wedstrijd 
alsmede tijdens de rust kan de 
scheidsrechter ook in de gang richting de 
kleedkamer of bij het betreden of verlaten 
van de kleedkamer een speler een directe 
rode kaart tonen. Buiten deze periode zal 
hij ernstige vergrijpen uiteraard moeten 
rapporteren aan de bond, maar daarbij 
kan geen directe rode kaart worden 
getoond. 
 
LET WEL 
De directe rode kaartregeling is alleen van 
toepassing op spelers en wisselspelers en 
niet op functionarissen op de bank 
(trainer/verzorger/elftalbegeleider e.d.). 
Aan functionarissen op de bank kunnen in 
het amateurvoetbalovereenkomstig 
hoofdstuk 3.3 van het bewaarnummer 
”Bestuursbesluit gele en rode kaarten” wel 
gele en rode kaarten worden gegeven. 
Echter hiervan vindt een aparte 
rapportage plaats door de scheidsrechter 
en/of rapporteur aan de tuchtcommissie. 
Deze rapportage is conform de huidige 
procedure. 
Club en speler zijn zelf verantwoordelijk 
voor de uitvoering van deze maatregel; 
men krijgt hierover geen schriftelijk bericht 
van de KNVB; 
De maatregel staat los van de uitspraak 
van de tuchtcommissie; Hierover krijgt de 
speler uiteraard wel schriftelijk bericht. 
 
 
Competitie 2006/’07 
Het eerste speelweekend voor het seizoen 
2006/’07 is voor het standaardvoetbal 
vastgesteld op 2 en 3 september 2006. De 
competitie eindigt in het weekeinde van 28 
en 29 april 2007. Daarna volgen de 
nacompetities. 
Aan de districtsbekercompetitie 2006/’07 
zullen de hoofdklassers vanaf het begin 
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passen gebeurt voor de wedstrijd door 
scheidsrechters in het bijzijn van de 
aanvoerders/leiders. Bij twijfel kan de 
scheidsrechter, in het bijzijn van beide 
aanvoerders/leiders, controleren of de 
foto's op de spelerspassen overeenkomen 
met de betreffende spelers.  

De scheidsrechter en de aanvoerders 
kunnen straks met behulp van de 
spelerspas van de voetballers een aantal 
belangrijke zaken controleren: 

De identiteit van de speler 

Of de speler lid is van de KNVB 

Of de speler geregistreerd staat als 
spelend lid van de voetbalvereniging die is 
aangesloten bij de KNVB 

Of de speler in de betreffende 
leeftijdsklasse mag uitkomen. Doet er 
bijvoorbeeld geen B-junior mee bij C? 

Of het wedstrijdformulier correct is 
ingevuld. Komen de gegevens op het 
formulier overeen met de gegevens op de 
spelerspassen en staan de juiste spelers 
op het veld? 

Dit seizoen merken de leden nog niet 
zoveel van de spelerspas. Het enige dat 
zij nu moeten doen is zorgen dat er een 
pasfoto en een handtekening op hun 
fotoformulier komt te staan. Deze 
formulieren zijn bij de club in bezit. Als de 
fotoformulieren niet op tijd teruggestuurd 
zijn, krijgen de spelers namelijk niet op tijd 
hun pas, waardoor zij niet kunnen spelen 
in het nieuwe seizoen. Vergeet dus niet de 
pasfoto in te leveren en het formulier te 
tekenen! Laten we er met z'n allen een 
groot succes van maken. 

 
Rode kaart 
 
Met ingang van 1 januari 2006 luidt artikel 
9 lid 2a van het Reglement Wedstrijden 
Amateur Veldvoetbal als volgt (de 
wijzigingen zijn vet gedrukt): 
’Een speler of wisselspeler aan wie voor, 
tijdens of na een bindende wedstrijd een 
directe rode kaart is getoond, is niet 
gerechtigd om uit te komen in de 
eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn 
elftal. Voorts is hij niet gerechtigd in 
enig ander elftal van zijn vereniging uit 
te komen tot en met de dag waarop zijn 
elftal deze eerstvolgende wedstrijd 
heeft gespeeld. ” 
Bovengenoemde wijziging houdt tevens in 

oog op onder meer de reiskosten, die voor 
een eilandvereniging altijd extra hoog zijn. 
Dat kwam tot uiting in de begroting die 
door penningmeester Wessel Brouwer is 
opgesteld en door de leden is 
goedgekeurd. 
De Vrienden van Geel Wit hebben hun 
doelstelling behaald, namelijk 
verdubbeling van het ledental. Er zijn nu 
45 vrienden die jaarlijks een bedrag 
doneren, waarmee deze stichting Geel Wit 
financieel steunt. De Vrienden zullen geld 
beschikbaar stellen voor de aanschaf van 
een beweegbaar doel, maar stellen daarbij 
als voorwaarde dat er meer gebruik van 
wordt gemaakt als van het eerder 
aangeboden oefenmuurtje. De voorzitter 
vulde daarop aan dat het muurtje vanwege 
een beschadiging niet kon worden ingezet, 
maar zegde toe dat de muur vaker op het 
trainingsveld te zien zal zijn. 
In de rondvraag werd de slechte staat van 
het scorebord gememoreerd. De voorzitter 
van FC Groningen zou Geel Wit het bord 
van het Oosterparkstadion hebben 
toegezegd, maar het is de vraag of het 
werkelijk zover komt.  
In zijn slotwoord wees de voorzitter op de 
mogelijkheid van het organiseren van een 
scheidsrechterscursus. Als er tenminste 
twaalf cursisten zijn komt internationaal 
scheidsrechter Eric Braamhaar naar 
Ameland om een les te verzorgen. 

Overzicht najaarsreeks pupillen 

Voordat de pupillen beginnen aan de 
voorjaarsreeks blikken we even terug op 
de eerste  competitiehelft. Geen van de 
zeven ploegen slaagde erin het 
kampioenschap te behalen, al was E1 er 
wel heel erg dicht bij. Toch konden enkele 
opmerkelijke resultaten worden 
bijgeschreven in de annalen van Geel Wit. 
D1 behaalde de grootste uitoverwinning 
ooit door een D1-team behaald: 14-0 bij 
CSL 2. Hetzelfde kan worden gezegd van 
F1, dat WTOC op eigen terrein met 17-1 
afdroogde. Geel Wit heeft nog niet zo lang 
een F2-team en dan is een record gauw 
neergezet. Maar het zal waarschijnlijk wel 
even duren eer de 23-0 tegen Harkemase 
Boys F4 uit de boeken is verdwenen als 
grootste thuiszege.  

D1 heeft na ruim 500 wedstrijden de grens 
van 1500 doelpunten doorbroken, E2 heeft 
er nu meer dan 1000 en F1 is de 500 
gepasseerd. D2 incasseerde zijn 
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 honderdste nederlaag. E1 speelde zijn 
vijfhonderdste wedstrijd. De eerste 
wedstrijd van E3 in de nieuwe competitie 
wordt de honderdste sinds Geel Wit voor 
het eerst een E3-team liet inschrijven. 
Voor de vierde keer deed een F2-team 
mee aan de reeks en voor het eerst werd 
verloren. Toch was dit echt geen schande 
voor deze debutantjes die keurig als derde 
eindigden. 

Wie alle cijfertjes eens wil nalezen wordt 
uitgenodigd een kijkje te nemen op de site 
www.geelwit.nl  

 

Geel Wit presenteert nieuw 
sponsorbeleid op 28 februari  

Geel Wit is een vereniging op trots op te 
zijn. Zowel op Ameland als daarbuiten 
dwingt onze club, waarvan het eerste elftal 
uitkomt in de tweede klasse, respect af. Er 
zijn vijftien teams actief in de competitie. 
Als je ziet wat er in een doorsnee-
weekend allemaal gebeurt en hoeveel 
mensen bij Geel Wit betrokken zijn om 
een handje te helpen, sta je eigenlijk 
versteld van wat een groot aantal 
vrijwilligers in korte tijd voor elkaar weet te 
boksen. Op alle voetbalvelden wordt 
gespeeld, geen kleedruimte die onbezet 
is.  

Evenementen als het EK-voetbal, het WK-
voetbal, de Olympische Spelen en de Tour 
de France zouden zonder de financiële 
ondersteuning van een aantal 
multinationals nooit gehouden kunnen 
worden, althans zeker niet in de vorm of 
de omvang waarin ze nu gehouden 
worden. 

Zo geldt dat ook voor de voetbalvereniging 
Geel Wit. Natuurlijk niet te vergelijken met 
voornoemde grootse evenementen of een 
profclub, maar ook Geel Wit zou niet op de 
huidige wijze kunnen bestaan zonder de 
steun van haar sponsors. Om niet geheel 
afhankelijk te zijn van contributies en 
kantine-inkomsten etc. is het voor Geel 
Wit van groot belang dat zij sponsors 
aantrekt en aan zich blijft binden. 

Om dit te realiseren beschikt Geel Wit 
over een actieve sponsorcommissie die 
zich inzet voor het werven van nieuwe 
sponsors maar ook voor het behouden 
van de al bestaande sponsors.   

Voor de sponsoring heeft Geel Wit een 
breed scala aan mogelijkheden in diverse 
prijsklassen, afgestemd op het budget en 
de wensen van de sponsor. De sponsor 
heeft hierbij de keus uit kleding en/of 
materialensponsoring, maar u kunt 
natuurlijk ook adverteren in ons clubblad 
en programmaboekje, u kunt een 
reclamebord laten plaatsen of u kunt 
adverteren op de website van Geel Wit. 
Combinaties zijn natuurlijk ook heel goed 
mogelijk. 

Wilt u alleen de wedstrijdbal aanbieden? 
Ook dat kan. Geel Wit biedt u graag een 
reclame-uiting die is afgestemd op uw 
budget. Om de plannen nader toe te 
lichten houdt Geel Wit dinsdag 28 februari 
een bijeenkomst, die om acht uur ’s 
avonds begint in de kantine van de 
voetbalvereniging aan de Noordwal.  

Kom en laat u informeren over de 
mogelijkheden. U sponsort de club en de 
club wil daar graag wat voor terug doen. 
Neem eens contact op met onze 
sponsorcommissie, zij zullen u graag 
voorlichten over de mogelijkheden om 
onze vereniging te ondersteunen. 

De sponsorcommissie van Geel Wit 
bestaat uit Peter Raadjes,  
Wim Kiewiet en  
Will Bakema. 
 
 
Spelerspas 

Vanaf het seizoen 2006/'07 moeten alle 
spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen 
in het bezit zijn van een spelerspas. De 
KNVB heeft vanaf seizoen 2002/'03 in 
West II een proef gehouden met de 
spelerspas en op basis van de goede 
resultaten en de positieve reacties is 
besloten over te gaan tot landelijke 
invoering.  

Het mag duidelijk zijn: de spelerspas moet 
de sportiviteit op en rond de velden 
verhogen. Het is vanaf volgend seizoen 
niet meer mogelijk een valse naam op te 
geven of een ongerechtigde speler op te 
stellen. Met de spelerspas, die de grootte 
heeft van een creditcard en is voorzien 
van een pasfoto, kun je aantonen dat je lid 
bent van een voetbalvereniging en dat je 
geregistreerd staat bij de KNVB. Indien 
spelers geen pas kunnen overleggen 
mogen zij niet spelen. Controle van de 
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