
Aaldert Heling
Aaldert Heling werd tot erelid benoemd tijdens een algemene leden-
vergadering op 27 maart 1934. Uit die tijd is niet veel meer bekend. 
Het verslag van de vergadering vermeldt:
Het bestuur meende met het voorstel tot benoeming te moeten 
komen daar de heer Heling, die medeoprichter der vereniging is, zeer 
veel voor de vereniging heeft gedaan. De club heeft in de beginjaren 
moeilijkheden meegemaakt welke voor een groot deel door de zorg 
van de heer Heling zijn overwonnen. Hij bekleedde de functie van pen-
ningmeester en nam geruime tijd het secretariaatschap waar.

Henderikus (Rieks) Nijlunsing
Het bijzondere aan het erelidmaatschap van Rieks Nijlunsing is dat hij 
tot twee keer toe als erelid is benoemd: voor het eerst op 23 januari 
1938 en voor de tweede keer op 6 juli 1954. Nijlunsing was één van 
de oprichters in 1929 en heeft zich op diverse gebieden verdienste-
lijk gemaakt. Het bestuur dat hem in 1954 tot erelid benoemde wist 
kennelijk niet van de eerdere onderscheiding. Rieks vond het wel leuk 
om nog eens in het zonnetje gezet te worden. Hij gaf later toe dat hij 
bewust zijn mond had gehouden, toen hem opnieuw het erelidmaat-
schap werd aangeboden.

Hendrik Lanting
Hendrik Lanting werd tot erelid benoemd in een ledenvergadering op 4 
februari 1939. In het verslag van die bijeenkomst werd slechts gemeld 
dat Lanting zich op velerlei wijze voor de vereniging verdienstelijk had 
gemaakt. Uit de elftalfoto’s uit de eerste periode van de vereniging kan 
worden afgeleid dat Hendrik zeker behoorde tot de groep van begelei-
ders rond het eerste elftal van de vereniging.

Frits Tijmes
In de vergadering van 30 juni 1954 werd voorgesteld om Frits Tijmes 
tot erelid te benoemen. De voorzitter stak hier een stokje voor omdat 
betrokkene al in een eerder stadium tot erelid werd benoemd. Frits 
was medeoprichter en vanaf 1934 meer dan 20 jaar lid als secretaris. 
Het feit dat hij opnieuw als erelid werd voorgedragen geeft de waar-
dering aan die men voor zijn inzet had. Voorzitter Bosma roemde zijn 
kundige en humoristische wijze van verslaglegging.

Herman Koers
Herman Koers werd tot erelid benoemd op 15 augustus 1959. Als 
reden waarom Koers tot erelid is benoemd werd vermeld dat hij 
langdurig het secretariaatschap heeft bekleed en dat hij daarnaast nog 
veel verdiensten voor de vereniging had. Als bijzondere omstandigheid 
werd genoemd dat een kamer van zijn woning aan het Van Weezel-
plein vele jaren als redactieruimte fungeerde en dat bij hem thuis elke 
week de sportkrant werd gemaakt.

Stoffer Hoiting
Stoffer Hoiting kwam op 1963 in het bestuur waarin hij tot oktober 
1963 fungeerde als penningmeester. Hij trad toe in verband met 
gezondheidsredenen af. Op 13 maart werd officieel afscheid van 
hem genomen en werd hij tot erelid benoemd om zijn uitstekende 
en accurate werkwijze gedurende vele jaren. Bovendien was hij 38 
jaar lang actief in de financiële commissie van de afdeling Drenthe 
van de KNVB. Hiervoor ontving hij van die bond in november 1985 de 
Gouden speld van verdienste. Hoiting werd tot erelid benoemd op 13 
maart 1987.

Ab Benthem
Ab Benthem werd in november 1988 tot erelid benoemd om uiteen-
lopende redenen. Hij heeft vanaf 1954 vele jaren deel uitgemaakt van 
het bestuur van de club. In eerste instantie als penningmeester en 
later als commissaris van materialen. Voor die tijd was hij meer dan 
20 jaar speler van het eerste elftal. Omdat hij postbode was en ’s mid-
dags nogal wat vrije tijd had, belaste hij zich elke woensdag ook met 
de training van de pupillen. Iets wat hij vele jaren heeft volgehouden. 
Van 1964 tot 1967 is hij hoofdtrainer van VKW geweest en omdat de 
club in die periode financieel het hoofd net boven water wist te 
houden deed hij dat pro deo. Tijdens zijn trainerschap werd het 
eerste elftal kampioen en promoveerde van de vierde naar de derde 
klasse.

Jan Boer
Jan Boer is langdurig lid van het bestuur geweest van 1963 tot 1990. 
Vanaf zijn benoeming is 1963 was hij tot 1 februari 1988 secretaris 
van de vereniging; daarna tot zijn aftreden projectleider. Hij hield nog 
tijd over om andere zaken binnen de vereniging te regelen. Hij leidde 
met enthousiasme en plezier de grote projecten zoals de aanleg 
van drainage op het sportveld aan de Beilerstraat en de bouw van 
de tribune langs het hoofdveld aan de Perkenslag. Hij was de motor 
achter het in eigen beheer plaatsen van de lichtmasten rond het trai-
ningsveld. Hij was één van de weinigen die zich bovenin de masten 
waagde. Verder was hij ook nauw betrokken bij de internationale 
uitwisseling met de Duitse vereniging TSV Hagenburg. Jan Boer werd 
benoemd tot erelid op 14 december 1990.

Henk Derks
Henk Derks is sinds 1965 actief als vrijwilliger binnen VKW. De 
eerste jaren in de elftalcommissie en vanaf 1969 in het bestuur als 
wedstrijdsecretaris.  In dat jaar werd ook de eerste wedstrijd op 
de Perkenslag gespeeld. Naast het wedstrijdsecretariaat was Henk 
verder ook actief als er geklust moest worden zoals het aanleggen van 
drainage, bouw van de bestuurskamer, etc. In 1995 werd Henk onder-
scheiden door de KNVB met de zilveren bondsspeld. In 2003 stopte 
Henk Derks na een bestuursperiode van maar liefst 34 jaar waarbij de 
uitspraak : “afspraak is afspraak” hem kenmerkt. Tijdens het 75 jarig 
jubileum in 2004 werd Henk Derks tot erelid benoemd.
 

Jaap Schokker
Jaap Schokker voetbalt al vanaf zijn jonge jaren bij VKW en heeft 
een groot aantal jaren in VKW 1 gespeeld. Op het einde van deze 
periode is Jaap in 1989 in het bestuur gekomen als secretaris. Na dit 
15 jaar gedaan te hebben gaf Jaap de bestuurstaak in 2004 op om 
zich te gaan richten op het wedstrijdsecretariaat. Op de voor hem zo 
typische zorgvuldige wijze zorgde hij ervoor dat alles organisatorisch 
binnen de club goed liep. Niet alleen in goede tijden maar ook in min-
dere tijden staat Jaap zijn mannetje om te allen tijde het VKW belang 
te dienen. Naast de secretariaats taken deed hij nog legio andere 
vrijwilligers taken zoals: clubscheids- en grensrechter, ordedienst, 
adviescommissie, kantinemedewerker, Wiebe Menger commissie etc. 
Ook als er fysiek gewerkt moet worden is Jaap van de partij. Voor zijn 
bewezen diensten binnen VKW heeft Jaap in 2014 een lintje gekregen 
en is hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Op 3 november 2017, tijdens de algemene ledenvergadering, is Jaap 
tot erelid benoemd.
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