
 
 
 
 
 
 
Vrijwilliger van het Jaar 2017 
 
In het jaar waarin de intentie werd uitgesproken om de Amsterdamse 
Arena te vernoemen naar de legendarische nummer 14, onthullen wij 
vandaag de 14de vrijwilliger van het jaar.  
 
Maar deze vrijwilliger heeft niets op met dat Amsterdamse.  
 
Zijn zondagen verdeelt hij over zijn liefde voor de plaatselijke FC en 
Sporting70. De vereniging waar hij als jongetje op 6 jarige leeftijd lid 
van werd. En in die meer dan 30 jaar dat hij inmiddels lid is, van deze 
mooie vereniging, heeft hij zijn uitverkiezing tot vrijwilliger van het 
jaar meer dan verdiend. 
 
Hij is al jaren de verbindende persoon tussen de senioren teams op 
de zondag en de oudste jeugd op zaterdag, om er zo voor te zorgen 
dat deze teams compleet aan de wedstrijden kunnen beginnen. 
 
Of hij nu aan de bar of achter de bar plaats moet nemen: op deze 
vrijwilliger doe je in deze nooit tevergeefs een beroep. 
 
En ook over hem zou je je weer een mooi item kunnen maken in het 
kader van Hugo Borst "vaders en zonen". Als leider van een team 
treedt hij in de voetsporen van zijn vader. En zijn leiderschap gaat zo 
ver dat hij thuis de was van zijn elftal doet. 
 
En waar is dat feestje? Hij ontbreekt zelf nooit. Sterker nog! Hij zorgt 
er steevast voor, middels aankondigingen in onze kantine, dat 
iedereen weet waar dat feestje is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
De 14de vrijwilliger van het jaar treedt hiermee in de voetsporen van 
een illuster rijtje: 
 
2004 Usmar Gorter 
2005 Bep de Kruijf 
2006 Rik Blijham 
2007 Erica van Hall 
2008 Stefan Funnekotter 
2009 Frits v/d Brug 
2010 Rene Vermeend 
2011 Renz v/d Wetering 
2012 Dirk van Dam 
2013 Peter Huijgens 
2014 Tim Kanters 
2015 Carla Weenink en  
2016 Jacques van Krugten 
 
 
 
Beste mensen een daverend applaus voor de vrijwilliger van het jaar 
2017 
 
Walter de Kruijf ! 


