
Gerard de Groot is sponsor en vijwilliger in vele functies

l-l et gerag e bed rijf, h et
gezin en de voetbalclub

Wie een eigen zaak heeft, steekt daar veel tiid in. Werkwe'
ken van zestig, zeventig uur ziin niet vreemd voor zelfstan-
dig ondernemers. Gerard de Groot uit Veendam runt ziin
eigen universele autobedriif. Daarnaast is hii bestuurslid,
wedstrijdsecretaris, lid van de toernooicommissie, lid van
het jeugdbestuur, gastheer en ook nog ieugdscheidsrechter.
Voor De Groot bestaat het leven uit het garagebedriif, ziin
gezin en de vaetbalclub.

Wat misschien nog wel het meest bijzonder is: tot
halverwege de jaren negentig had Gerard de Groot
helemaal niks met voetbal. Hij heeft zelf nooit gespeeld

en kwam tot die tijd nooit bij een voetbalclub kijken.
Zijn vrouw Marita kreeg het actief zijn bij de voetbal-
club met de paplepel ingegoten en vroeg haar vriend

Gerard destijds of hij geen zin had om ook eens mee te
gaan kijken bij het voetballen van haar broertje bij v.v.

Wildervank. Dat wilde Gerard wel, niet wetende dat hij

daarmee zijn lot bezegelde: hij werd gegrepen door het

voetbalvirus.
Gerard ging mee naar het voetbalveld en al snel kreeg

hij de vraag of hij geen zin had om eens een wedstrijdje
te vlaggen. Dat wilde hij wel. ,,Ë.nzo rolde ik erin", zegt
Gerard. Hij werd gevraagd als jeugdleider en doorliep
in twee decennia alle jeugdteams van F tot A. Het
jeugdbestuur riep, evenals de toernooicommissie, de

organisatie van het jaarlijkse Koos Poppentoernooi
voor de zaïerdag 1 en het jaarlijkse EF-toernooi. Gerard
raakte meer en meer betrokken en had zoveel plezier in

de activiteiten voor de voetbalclub dat het gaandeweg

vrijwel alzijn tijd ging opslokken.
Hij kwam terecht in het algemeen bestuur van de club
en werd verantwoordelijk voor hetwedstrijdsecreta-
riaat. En alsof hij het er al nret druk genoeg mee hadi -
volgde hij twee jaar getEden ook

rechter bij de jeugd wedstrijden mag leiden. Gerard
legt uit hoe hij het combineert: ,,lk heb een drukke
zaak, ben elke dag van acht tot zes aan het werk.

Dan kom ik thuis, gauw even eten en dan op naar het

voetbalveld. Alleen op woensdag en vrijdag ben ik

daar niet. Op zaterdag ben ik regelmatig gastheer voor
bezoekende clubs en scheidsrechters en op zondag ga

ik graag even bij Wildervank 1 kijken.
De Groot doet een beroep op iedereen met een warm
hart voor v.v. Wildervank om zich in te zetten als vrij-
williger: ,,Het reilen en zeilen bij v.v. Wildervank - net

als vrijwel alle sportclubs - valt en staat met de inzet

van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is er geen voet-
balclub. lk begrijp best dat niet iedereen even veel tijd
en energie in de club kan steken. Maar als iedereen

zijn steentje bijdraagt, dan is en blijft Wildervank een

prachtige, gezellige club."


