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Jeugdspelers van Amelandia bij 
Geel Wit 
Het lukt Amelandia niet dit jaar een 
volwaardig team voor B- en C-junioren 
op de been te brengen. Daarom is, in 
goed overleg, besloten de spelers in 
deze categorieën onder te brengen bij 
Geel Wit. De jongens blijven lid van 
Amelandia. 

Damesvoetbal bij Amelandia 
Het damesvoetbal op Ameland wordt 
niet ondergebracht bij Geel Wit, maar 
bij Amelandia. In Hollum zijn meer 
mogelijkheden om te trainen. Dit 
seizoen zal er alleen worden getraind. 
Dan wordt bekeken of met ingang van 
het seizoen 2008-2009 een team voor 
de competitie kan worden aangemeld.  

Cor Wijnbergbeker/Ameland Beker 
De veteranen van Amelandia hebben 
voor de tweede achtereenvolgende 
keer de Cor Wijnbergbeker gewonnen. 
Dit is voor het eerst in de historie van 
deze traditionele wedstrijd, waarmee in 
1979 is begonnen. 
Na een afwezigheid van een jaar was 
de strijd om de Ameland Beker terug 
op het programma. Het werd een zeer 
eenzijdig gebeuren. Nadat Geel Wit de 
eerste wedstrijd met 13-0 had 
gewonnen was de return een 
formaliteit. Geel Wit won ook in Hollum 
en wel met 6-0. 

Bekertoernooien 

Geel Wit gaat 19 augustus op bezoek 
in Het Bildt en krijgt een week later de 
reserves van Sneek op bezoek. 
Dinsdag 21 augustus is Sneek 2 de 
gastheer van St. Anna. 
Het tweede bekert 19 augustus uit 
tegen ONB 2 en 26 augustus thuis 
tegen Drachten 2. 

 
Kopij inleveren  
Kopij volgende krant inleveren voor 7 
september.  
 
De redactie wenst u een sportief 
seizoen 2007-2008 toe 

 



AGENDA ALGEMENE 
LEDENVERGADERING VV GEEL 
WIT 
Datum: Vrijdag 24 augustus  2007 
Plaats:  Kantine Geel Wit 
Aanvang: 20.30 uur. 
 
1 Opening; 
2 Mededelingen en ingekomen stukken; 
3 Notulen van de algemene 
ledenvergadering van 5 januari 2007; 

  4 Jaarverslag secretaris; 
  5 Jaarverslag penningmeester; 

6 Verslag kascommissie en 
(her)benoeming kascommissie; 
7 Bestuursverkiezing:  
   Periodiek afredend zijn: 
- Peter Raadjes: herkiesbaar; 
- Jos Bulté:  herkiesbaar; 
- Koos Molenaar: herkiesbaar. 

  8 Voorbereiding seizoen 2006/2007; 
  9 Voorbereiding 75-jarig bestaan Geel 
Wit (2009; 
  10 Dorpsfeest Nes; 

11 Mededelingen Stichting Vrienden 
van Geel Wit; 
12 `Behandeling schriftelijke vragen; 
13 Sluiting 
N.B. S.v.p. vragen voor het bestuur 
schriftelijk van tevoren (uiterlijk 23 
augustus a.s.) inleveren bij de 
voorzitter of de secretaris! 
 
Verslag algemene ledenvergadering 
5 januari 2007  
Geel Wit hield vrijdag 5 januari haar 
halfjaarlijkse ledenvergadering. In zijn 
openingswoord concludeerde 
voorzitter Jos Bulté dat de gedragingen 
van de spelers op het veld zijn 
verbeterd, maar hij maakte zich wel 
zorgen over het taalgebruik van de 
supporters. Ook sprak hij zijn zorg uit 
over de toekomst van het 
kerstzaalvoetbaltoernooi voor de 
senioren, gelet op de sterk afnemende 
belangstelling. Bulté attendeerde de 
leden op de komende cursussen 
coach, tapen/banderen en 
EHBO/sportblessures. 
Het bestuur heeft de plannen voor 
uitbreiding van de accommodatie bij 
burgemeester en wethouders 

CSC E3 (Stiens) 

Indeling E3 nog onbekend 

F1-pupillen, 3e klasse BC 
VIOD F1 (Driesum) 
Geel Wit F1 
Dokkum F1 
FC Birdaard F1 
Anjum F1 
BroeksterWalden F1 (Damwoude) 
VCR F1 (Rinsumageest) 
Ternaard F1 
Oostergo F1 (Ee) 
Ropta Boys F1 (Oosternijkerk) 

F2-pupillen, 4e klasse AZ 
BroeksterWalden F3 (Damwoude) 
SC Kootstertille F2 
VCR F2 (Rinsumageest) 
Geel Wit F2 
VIOD F2 (Driesum) 
Ropta Boys F2 (Oosternijkerk) 
Be Quick F8 (Dokkum) 
ASC F3 (Augustinusga) 
Oostergo F2 (Ee) 
Holwerd F2 

 

Foto’s en verhalen gezocht 
De voetbalvereniging Geel Wit bestaat 
in mei 2009 75 jaar. Het is de 
bedoeling dat ter gelegenheid van dat 
jubileum een herdenkingsboek gaat 
verschijnen. Voor dit boek is de 
voetbalvereniging op zoek naar foto’s, 
en dan met name kampioensfoto’s.  
Bijzonder voor een eilander vereniging 
is dat aan elke uitwedstrijd een 
boottocht is verbonden. Samenstellers 
Meinte Bonthuis en Koos Molenaar zijn 
op zoek naar de verhalen van die 
reizen. Deze belevenissen zullen als 
een rode draad door het boek gaan 
lopen. Ook andere bijzondere 
voorvallen die betrekking hebben op 
Geel Wit willen ze graag van je weten. 
Heb je foto’s en/of verhalen? Stuur 
en/of schrijf ze op. Ook komen Meinte 
en Koos graag bij je langs om het 
verhaal op te tekenen. Je kunt ze 
mailen (m.bonthuis1@chello.nl en 
koos.molenaar@home.nl) of bellen 
(0519-542732 en 542740). 
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Geel Wit C2 
Be Quick D C3 (Dokkum) 
HJC C2 (Haulerwijk) 
Dio-Griff-comb C3 (Oosterwolde) 
Buitenpost C2 

D1-pupillen, 2e klasse AK 
Blija D1 
Frisia D4 (Leeuwarden) 
Wykels Hallum D1 
Geel Wit D1 
Be Quick D D2 (Dokkum) 
VCR D1 (Rinsumageest) 
TTBC D2 (Oenkerk) 
Rood Geel D2 (Leeuwarden) 
Blauw Wit '34 D3(Leeuwarden) 
CSC D2 (Stiens) 

D2-pupillen 3e klasse AV 
Rood Geel D3 (Leeuwarden) 
Berlikum SC D2 
Blauw Wit '34 D4 (Leeuwarden) 
Franeker SC D6 
Beetgum D2 
GAVC D3  

SC Franeker D5 
Geel Wit D2 
Irnsum D2 
Frisia D5  

E1-pupillen, 2e klasse AM 
BroeksterWalden E2 (Damwoude) 
BergBCVComb E2 (Bergum) 
Be Quick D E2 (Dokkum) 
Drachten E2 
JVC Nylân 2000 E1 (Leeuwarden) 
SC Veenwouden E1 
Harkema Opeinde E1 
Hardegarijp E1 
Zwaagwesteinde E1 
Geel Wit E1 

E2-pupillen, 3e klasse BB 
Irnsum E1 
Annaparochie St. E2 
Sparta'59 E2  

Warga E1 
Nicator E1 (Leeuwarden) 
Leeuwarder Zwaluwen E3 
DTD E1  
Geel Wit E2 
WWS E1 (Wirdum) 

gepresenteerd. De gemeente gaat de 
bouwtekening uitwerken en een 
kostenplaatje maken. Voor de 
realisatie zal een beroep worden 
gedaan op de leden en de club zal 
geldbronnen moeten aanboren. 
In zes weken tijd is Geel Wit tegen 
€250 aan boetes aangelopen, een 
zorgelijke ontwikkeling. 
Binnenkort heeft het bestuur een 
gesprek met De Vries over de betaling 
van het oud papier. Toen De Vries het 
ophalen overnam van Geel Wit is 
afgesproken dat de club daarvoor 
jaarlijks een vergoeding zou krijgen 
van De Vries. Die heeft inmiddels een 
betalingsachterstand van twee jaar. De 
verwachting is dat de gemeente het 
ophalen gaat overnemen. De bijdrage 
aan Geel Wit wordt dan in tien jaar 
afgebouwd. 
Secretaris Will Bakema heeft De 
Monnik en Amelandia een brief 
geschreven naar aanleiding van de 
gebeurtenissen van vorig jaar. De 
Monnik was boos omdat de Amelander 
clubs afzegden voor het 
juniorentoernooi op Schiermonnikoog. 
De Monnik wil graag de traditie in ere 
houden. Amelandia was teleurgesteld 
omdat Geel Wit geen behoefte had om 
een samenwerking aangaande de 
jeugd te willen aangaan. Geel Wit 
ergerde zich aan de opvatting die bij 
Amelandia leefde dat Geel Wit hun 
spelers wilde overnemen. Geel Wit wil 
juist de spelers die tussen wal en schip 
dreigen te vallen de kans bieden om bij 
Geel Wit te spelen, terwijl ze lid blijven 
van Amelandia. Hierop is nog geen 
reactie van Amelandia gekomen. 
Wagenborg Passagiersdiensten 
sponsort Geel Wit met €750 extra per 
jaar. Dit geld is bedoeld voor de 
bootkosten van de spelers die aan de 
wal wonen. De uitbetaling geschiedt 
via de Vrienden van Geel Wit. 
Naar aanleiding van de notulen van de 
vorige vergadering werd gevraagd 
naar de mogelijkheden van realisering 
van een kunstgrasveld. Zo’n veld kost 
gemiddeld €300.000 en de 
onderhoudskosten zijn even hoog als 
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van een gewoon veld. De verwachting 
is dat de gemeente hiervoor geen geld 
heeft.  
Gribbert Bakker heeft andermaal 
aangegeven Geel Wit niet meer te 
willen fluiten omdat hij er geen plezier 
meer aan beleeft. Rudolf Teuben 
stelde dat gele kaarten voor praten per 
definitie onnodig zijn en dus voor 
rekening van de dader moeten komen. 
Het bestuur handhaaft dit seizoen het 
huidige boetesysteem. Meinte 
Bonthuis mist het scorebord. De 
voorzitter antwoordde dat 
onderhandelingen over een nieuw bord 
gaande zijn. 
De begroting, zoals altijd opgesteld 
door penningmeester Wessel Brouwer, 
werd zonder noemenswaardige 
opmerkingen aangenomen. 
De jeugdcommissie heeft versterking 
gekregen in de persoon van Simon 
van Dijk. Hij neemt een deel van de 
taken over van wedstrijdsecretaris 
Dorus Metz. De invulling van de 
kantinediensten ondervindt met name 
op de zondagochtend problemen. 
Hiervoor wordt een beroep gedaan op 
A-junioren die ook moeten voetballen. 
Ook komt het voor dat ouders die voor 
de zaterdag worden gevraagd niet 
komen opdagen. Het zou mooi zijn als 
er meer vrijwilligers bij komen. Er is 
een jubileumcommissie opgestart die 
zich gaat bezighouden met de viering 
van het 75-jarig bestaan in 2009. 
Meinte Bonthuis deed het bestuur 
schriftelijk een lijst toekomen met (her) 
in te stellen commissies en hun taken. 
Het bestuur zal dit nader uitwerken. 
Bij het competitieoverzicht prees de 
voorzitter de prestaties van het eerste. 
Een aantal jeugdteams werd op een 
haar na kampioen. Voor de 
voorjaarsreeks wordt geen D3-elftal 
ingeschreven. Vanuit de vergadering 
werd erop aangedrongen een aantal 
wedstrijden vooruit te spelen in 
verband met de Amelander 
herfstvakantie. 
De Vrienden van Geel Wit hebben een 
verplaatsbaar doel in het vooruitzicht 
gesteld. De verwachting is dat het doel 

Robur 4 
St. Annaparochie 3 
Trynwâlden 3 

A-junioren, 2e klasse I 
Ropta Boys A1 (Oosternijkerk) 
Buitenpost A1 
Dokkum A1 
Friese Boys A1 (Kollumerzwaag) 
VIOD A1 (Driesum) 
SC Veenwouden A1 
V en V'68 A1 (Garijp) 
Holwerd A1 
RWF A1 (Friesche Palen) 
Geel Wit A1 
BergBCVComb A2 (Bergum) 
Noordbergum A1 

B-junioren, 3e klasse I 
Birdaard FC B1 
Geel Wit B1 
VCR B1 (Rinsumageest) 
Drachten B3 
Ternaard B1 
Twijzel SC B1 
Friese Boys B1(Kollumerzwaag) 
Dokkum B1 
ASC B1 (Augustinusga) 
VVT B1 (Twijzelerheide) 
Anjum B1 
BergBCVComb B3 (Bergum)  

C1-junioren, 2e klasse E 
CSC C1 (Stiens) 
Oostergo C1 (Ee) 
Drachten C2 
BergBCVComb C2 (Bergum)  
Annaparochie St. C1 
Hardegarijp C1 
JVC Nylân 2000 C1 (Leeuwarden) 
Kollum C1 
V en V'68 C1 (Garijp) 
Geel Wit C1 
Veenwouden SC C1 
Frisia C2  

C2-junioren, 3e klasse AI 
Sweach De C3 (Beetsterzwaag) 
Zwaagwesteinde C2 
Kollum C2 
V en V'68 C2 (Garijp) 
ONB C2 (Drachten) 
Feanstars C2 (Surhuisterveen) 
Drachtster Boys C4 
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Indelingen 2007-2008  

Tweede klasse K 
Drachten 
FVC (Leeuwarden)  
Geel Wit 
Helpman (Groningen) 
Noordster (Oude Pekela) 
Roden 
Trynwâlden (Oenkerk) 
Veendam 1894 
Velocitas 1897 (Groningen) 
Wolvega 
WVV (Winschoten) 
Zwaagwesteinde 

Res. 2e klasse A 
SC Franeker 2 
Friesland 2 (Leeuwarden)  
LAC Frisia 1883 2 (Leeuwarden)  
FVC 2 
Geel Wit 2 
Heerenveen 2 
Irnsum 2 
Leeuwarden 3 
MKV'29 2 (Leeuwarden)  
Rood Geel 2 (Leeuwarden)  
Sneek 3 
Trynwâlden 2 

Res. 4e klasse F 
CAB 2 (Bolsward) 
DTD 2 (Jelsum) 
LAC Frisia 1883 5 
GAVC 3 (Grouw) 
Geel Wit 3 
Harkema Opeinde 3 
Harlingen 3 
Oosterlittens 2 
RES 3 (Bolsward) 
Sparta'59 2 (Deinum) 
Stiens 3 
Warga 3 

Res. 5e klasse H 
Beetgum 3 
Dokkum 4 
DTD 4 
SC Franeker 3 
Friesland 3 
LAC Frisia 1883 6 
FVC 4 
Geel Wit 4 
Irnsum 3 

deze maand komt. 
De voorzitter sloot af met de 
mededeling dat Cositax bereid is om 
de scheidsrechters gratis te vervoeren. 
 
Jaarverslag Geel Wit 2006/2007 
 
Inleiding 
In het seizoen 2006/2007 speelde het 
eerste elftal van Geel Wit in de 2e 
klasse L van de KNVB en hoe! Na een 
werkelijk fantastisch en spannend 
verloop van deze competitie eindigden 
de mannen van Francisco en Meinte op 
een zeer verdienstelijke 5e plaats. Het 
venijn zat ‘m in de staart. Met nog twee 
wedstrijdronden voor de boeg was 
LSC 1890 het dichtst bij de titel. 
Wolvega en FVC, beide met een 
periode op zak, volgden op 4 punten. 
Daarna kwam Geel Wit en daarachter 
Leeuwarden. Tot de voorlaatste 
speeldag had Geel Wit zelfs nog een 
theoretische kans op de titel. Door in 
de laatste wedstrijd, na een 3-0 
voorsprong bij en tegen Velocitas, in 
blessuretijd alsnog de gelijkmaker te 
laten maken, zakte Geel Wit nog van 
de derde naar de vijfde plaats. Geel 
Wit behaalde in totaal 40 punten uit 22 
wedstrijden: 11 x winst, 7 x gelijk en 
slechts 4 x verlies! Niet eerder deed 
ons 1e team het zo goed in de tweede 
klasse. LSC 1890 promoveerde 
rechtstreeks naar de 1e klasse, terwijl 
Leeuwarden promotie afdwong via de 
nacompetitie. Frisia, Forward en 
Gomos degradeerden naar de 3e 
klasse,  
 
De laatste thuiswedstrijd tegen 
Zwaagwesteinde werd feestelijk 
afgerond door een optreden van de 
“Steigerstalkers” in de kantine van 
Geel Wit. Het eerste elftal stond ook dit 
jaar onder leiding van Francisco Metz 
(trainer) en Meinte Bonthuis (leider), 
terwijl de trainingen op de 
woensdagavond in Leeuwarden 
wederom door Fré Smidt werden 
verzorgd. Johnny Oud was weer vaste 
verzorger, terwijl Karel v.d. Wal zijn 
passie voor het voetbal weer mocht 
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uitleven als hulpscheidsrechter. 
 
Verder competitieverloop 
In het afgelopen seizoen deden in 
competitieverband 4 seniorenteams en 
11 junioren/pupillenteams mee. Zie 
voor de eindrangschikking de bijlage 
bij dit verslag. Alle teams van Geel Wit 
hebben redelijk tot goed gepresteerd. 
In het bijzonder noemen wij nog de 
prestaties van de volgende teams: 
Geel Wit 2 werd uiteindelijk 4e en 
behaalde opnieuw de nacompetitie; 
Het derde elftal van Geel Wit speelde 
weer enkele wedstrijden te weinig door 
afgelastingen e.d. en eindigde op een 
verdienstelijke 7e plaats; 
Geel Wit 4 zou als 2e eindigen en miste 
op een haar na het kampioenschap; 
De D2-pupillen werden in de 
voorjaarsreeks kampioen; 
Zowel de F1 als de F2-pupillen werden 
in de voorjaarsreeks allebei kampioen. 
Het bestuur van Geel Wit feliciteert 
hierbij nogmaals alle kampioenen! 
Overige wedstrijden, toernooien enz 
Op 6 juli en 13 september 2006 
speelde Geel Wit oefenwedstrijden 
tegen Jong Indonesië (spelers onder 
de 23 jaar). Het eerste duel ging met 1-
9 verloren, daarna speelde Geel Wit 
zeer verdienstelijk gelijk tegen de 
pupillen van coach Foppe de Haan; 
Op 17 juli 2006 verloor Geel Wit eervol 
met 0-7 van eredivisionist SC 
Heerenveen;  
Op 12 augustus 2006 oefende Geel 
Wit 1 tegen CSL 1 en won deze partij 
met 4-0. Een dag later ging Geel Wit 1 
in een matig oefenduel ten onder 
tegen Warga 1; 
Op 19 augustus 2006 speelde Geel Wit 
1 de 1e bekerwedstrijd uit tegen 
Broekster Boys en won deze met 3-0; 
Een week later volgde de 2e 
bekerwedstrijd thuis tegen Oostergo. 
Alhoewel Geel Wit aan een gelijkspel 
voldoende had om zich te plaatsen 
voor de 2e ronde, ging deze partij 
helaas verloren met 2-4; 
Op 26 en 27 december 2006 werd 
weer het onderlinge 
Kerstzaalvoetbaltoernooi in sporthal de 

Arnold  en Alex supporters van het 
jaar 
De laatste zondag van juli is 
traditioneel de visdag van de selectie. 
Het is het eerste samenzijn in de 
aanloop naar het nieuwe seizoen.  

Een gebruik op deze visdag, die wordt 
besloten met een barbecue, is de 
verkiezing van de supporter van het 
jaar.  

Deze eer viel te beurt aan Alex 
Huisman en Arnold Kooiker. Zij missen 
samen geen enkele uit- en 
thuiswedstrijd en zijn om die reden 
verblijd met een seizoenkaart, 
aangeboden door de selectie. 

 

Seizoenkaarten 2007-2008 
Voor de trouwe Geel Wit supporters 
die vorig jaar een seizoenkaart hadden 
ligt de nieuwe kaart klaar bij de 
kaartverkoop.  
Had u nog geen seizoenkaart en zou u 
er wel een willen hebben, geef dat dan 
even door bij de kaartverkoop. 

 

Programma Geel Wit 1 07-08 
2 september     Geel Wit-Velocitas 
9 september     Trynwalden-Geel Wit 
16 september   Geel Wit-Drachten 
23 september   FVC-Geel Wit 
30 september   Geel Wit-WVV 
7 oktober         Helpman-Geel Wit 
14 oktober       Geel Wit-Zwaagwest. 
28 oktober       Veendam -Geel Wit 
4 november      FC Wolvega-Geel Wit 
11 november    Geel Wit-Roden 
18 november    Noordster-Geel Wit 
2 december      Velocitas-Geel Wit 
9 december      Geel Wit-Trynwalden 
3 februari         Drachten-Geel Wit 
24 februari       Geel Wit-FVC 
9 maart            WVV-Geel Wit 
16 maart          Geel Wit-Helpman 
23 maart          Zwaagwest.-Geel Wit 
30 maart          Geel Wit-Veendam  
6 april              Geel Wit-FC Wolvega 
20 april            Roden-Geel Wit 
27 april            Geel Wit-Noordster 
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heeft de stichting vergoedingen 
uitgekeerd aan spelers die niet op 
Ameland wonen en dus extra 
reiskosten moesten maken. Dit werd 
mede mogelijk gemaakt door een 
verhoging van het jaarlijkse 
sponsorbedrag van Wagenborg 
Passagiersdiensten. Het bestuur dankt 
directeur Ger van Langen zeer voor 
zijn bereidheid hiervoor de 
sponsorovereenkomst met Geel Wit 
aan te passen.  
 
Tenslotte is nog een woord van dank 
verschuldigd aan alle sponsors, 
vrijwilligers en medewerkers in welke 
vorm dan ook die zich ook het 
afgelopen jaar weer voor de belangen 
van Geel Wit hebben ingezet. Allemaal 
enorm bedankt!! 
 
WFB 12-8-2007 
   
 
Eindstanden 2006/2007 
 
Team  Plaats    wedstr.    Punten 
   1e  5 22  40 
   2e  4 20  32 
   3e  7 18  20 
   4e  2 21  46 
   A  8 22  28 
   B  3 20  43        
   C1  3 22  48 
   C2  6 22  34 
   D1 nj 2   9  24 
   D1 vj  6 10    3 
   D2 nj 9   9    6 
   D2 vj 1 10  27 
   E1 nj 2   9  25 
   E1 vj 2 10  17 
   E2 nj 2   9  24 
   E2 vj 4 10  17 
   F1 nj 3   9  21 
   F1 vj 1 10  30 
   F2 nj 8   9    6 
   F2 vj 1 10  28 
   F3 nj 3   9  18 
   F3 vj    4 10  11 
 

 

 

Slenk in Nes gehouden. Op 26 
december waren de senioren en A-
junioren aan de beurt, terwijl de 
jeugdteams op 27 december in actie 
kwamen; 
Tijdens de winterstop speelde de 
selectie van Geel Wit een flink aantal 
oefenwedstrijden, o.a. tegen RES en 
Oosterlittens;  
De winterstop duurde tot het weekend 
van 27 en 28 januari 2007; 
De veteranen van Geel Wit en 
Amelandia speelden op 2e Pinksterdag 
tegen elkaar om de Cor 
Wijnbergbeker. De “oudjes” van 
Amelandia wisten deze wedstrijd te 
winnen met 4-0; 
Van 1 t/m 3 juni 2007 werd op 
Terschelling het Waddentoernooi 
afgewerkt. Aan dit toernooi deden 
evenwel geen voetbalteams van 
Ameland mee; 
De A-junioren hebben op 2 en 3 juni 
2007 meegedaan aan een toernooi in 
Valthermond. Ze zijn daar verdiend 
tweede geworden, net achter 
toernooiwinnaar Gemert; 
Diverse voetbalzaken 
Regiocoach Wietse van der Veen van 
het district Noord was 11 en 12 
augustus 2006 te gast bij Geel Wit. Hij 
heeft een tweedaagse cursus verzorgd 
voor de jeugdtrainers van de 
vereniging. De cursus was zeer 
geslaagd en wordt hopelijk vervolgd; 
Voor de 9e keer hield de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen 
en Omstreken een technisch weekend 
op Ameland. Een onderdeel daarvan 
was een gezellige avond op vrijdag 12 
januari 2007 in restaurant Paal 13 bij 
het strand van Nes. Speciale gast was 
toparbiter Roelof Luinge; 
Op 2 en 3 februari 2007 werd door 
“Wad in Beweging” in de sporthal te 
Nes een cursus “Tapen en 
Bandageren” georganiseerd voor 
trainers, leiders en coaches; 
Onze jeugdleden Ken Knoeff en Jordi 
Metz zijn doorgeselecteerd in de 
selectie van de regio Leeuwarden voor 
spelers tot 13 jaar. Later werden beide 
spelers zelfs gekozen in de 
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regioselectie Leeuwarden/Sneek voor 
spelers tot 13 jaar; 
Het bestuur van Geel Wit is met 
Taxibedrijf Cositax overeengekomen 
dat de scheidsrechters gratis vervoer 
krijgen aangeboden van en naar de 
boot naar het veld. Het bestuur van 
Geel Wit is zeer ingenomen met deze 
geste van Cositax; 
De nieuwe Stichting Ameland Promotie 
heeft met FC Groningen een 
sponsorcontract gesloten. De komende 
3 jaar zal bij alle uitwedstrijden op de 
rug van de spelers van FC Groningen 
Ameland.nl te zien zijn. Als 
wederdienst zal FC Groningen o.a. de 
basisscholen en sportverenigingen 
ondersteunen bij de sportbeoefening 
middels de actie “scoren voor 
gezondheid”. Bekende topsporters 
zullen daarvoor naar Ameland komen; 
Ook zit het damesvoetbal op Ameland 
weer in de lift. De komende tijd zullen 
meerdere meisjes en dames de edele 
voetbalkunst gaan beproeven, eerst 
middels trainingen op de velden van 
SC Amelandia. 
 
Overige activiteiten 
Op donderdag 17 mei werd de 
jaarlijkse familiedag gehouden.  
Dit jaar werd de kermis in Nes op 25 
en 26 mei tijdens het Pinksterweekend 
gehouden. De opbrengst van de 
barbecue en de oliebollenverkoop was 
zoals altijd weer goed. Het bestuur 
bedankt Arno en André en alle andere 
vrijwilligers zeer voor hun bijdrage aan 
deze organisatie; 
Het bestuur van Geel Wit heeft na rijp 
beraad besloten om een andere, 
kwalitatief goede machine aan te 
schaffen voor alle mogelijke soorten 
drukwerk; 
De gehouden Grote Clubactie werd 
weer prima verzorgd door Catrien 
Molenaar; 
Ter afsluiting van het seizoen hield Geel 
Wit op 30 juni 2007 de jaarlijkse 
vrijwilligersavond voor al diegenen, die 
zich op vrijwillige basis en geheel 
belangeloos 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 25 augustus 2006 
en 5 januari 2007 werden de algemene 
ledenvergaderingen van Geel Wit 
gehouden. Tijdens de vergadering van 
25 augustus 2006 werd Jan Brouwer in 
het bestuur gekozen als bestuurslid 
jeugdzaken. In verband met het 75-jarig 
bestaan van Geel Wit in 2009 heeft het 
bestuur een jubileumcommissie 
ingesteld. 
Op 29 januari en op 21 mei 2007 
vergaderden de besturen van 
Amelandia en Geel Wit met elkaar. 
Tijdens deze laatste bijeenkomst werd 
besloten met elkaar een 
samenwerkingsverband aan te gaan ten 
behoeve van een aantal jeugdspelers 
van Amelandia. Deze spelers komen 
het volgende seizoen voor enkele 
jeugdteams van Geel Wit uit. 
Geel Wit telt op dit moment een kleine 
300 spelende en niet-spelende leden. 
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 vrijwilliger 
voort te zetten. Voor enkele vacante 
functies wordt nog gezocht naar nieuwe 
vrijwilligers.  
Het bestuur wenst lid van verdienste 
en terreinman Johan Metz een spoedig 
herstel toe. Voorzitter Jos Bulte werd 
op vrijdag 27 april benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. Jos kreeg 
de onderscheiding onder andere voor 
zijn jarenlange inzet voor onze 
voetbalvereniging. Het bestuur 
feliciteert Jos nogmaals met zijn 
onderscheiding. 
Het bestuur overlegt 2x per jaar met de 
Stichting Vrienden van Geel Wit. Daarbij 
worden in de regel bepaalde wensen 
ingebracht die waar mogelijk door de 
Stichting ondersteund worden. Dit 
voorjaar is het verrijdbare doel 
gearriveerd dat de Vrienden heeft 
geschonken aan Geel Wit. Daarnaast 
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