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Een van de kenmerken van de vrijwilliger van het jaar is dat de meesten in eerste 
instantie d.m.v. “het kind” met het Sporting70 virus in aanraking komt. Gezien de 
actuele situatie is het besmet raken met een virus niet helemaal goed gekozen, Maar 
we hebben het hier over een virus met louter positieve symptomen.  
 
Dit Sporting70-virus zorgt ervoor dat de vrijwilliger ook actief blijft voor Sporting70, 
ondanks dat het kind dat niet meer is. Ook de vrijwilliger van het jaar 2019 past 
naadloos in dit profiel. Of eigenlijk, vrijwilligers van het jaar 2019.  
 
Want we hebben het hier over een duo. Een paar, een echt paar. Al jaren zijn zij een 
vertrouwd gezicht op het wedstrijdsecretariaat op zaterdag. Waar de één kiest voor 
de vroege dienst van half acht, (“er zijn dan lekker veel jeugdteams”), vervult de 
ander vaak de tussen dienst. De overdracht van deze diensten is dus in zeer 
vertrouwde handen. 
 
Een ander positief symptoom van dit Sporting70 virus, is dat je altijd meer wilt en 
doet. Naast het wedstrijdsecretariaat is hij al vele jaren actief als systeembeheerder 
en webmaster en lid van de communicatie commissie. Het meebouwen aan een 
website, even een stukje plaatsen, hij zorgt er voor. Even een button van een sponsor 
plaatsen, een verandering in het trainingsschema communiceren. Hij zorgt er voor. 
 
En dan kan de ander natuurlijk niet achterblijven.  
 
Sinds een aantal jaren nu ook coördinator van het wedstrijd secretariaat op zaterdag 
(samen met Erica van Hall - vrijwilligster van het jaar 2008). En dan en passant ook 
nog even mede het initiatief nemen om het 7 tegen 7 vrouwenvoetbal op de Sporting 
kaart zetten, zelf de kicks aan te trekken en op wedstrijddagen een moeilijk 
passeerbare keepster te zijn. 
 
Deze 16 en 17de vrijwilliger van het jaar treedt hiermee in de voetsporen van een 
illuster rijtje: Usmar Gorter, Bep de Kruijf, Rik Blijham, Erica van Hall, Stefan 
Funnekotter, Frits v/d Brug, Rene Vermeend, Renz v/d Wetering, Dirk van Dam, Peter 
Huijgens, Tim Kanters, Carla Weenink, Jacques van Krugten, Walter de Kruijff en Ton 
Heijnen. 
 
Beste mensen een daverend applaus voor de vrijwilligers van het jaar 2019: 
 

Jaap Boer en Christie Mullie 


