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ANNEMARIE GROOT ZEVERT (59)  

Het had weinig met voetbal te maken hoe jij bij de Grol betrokken raakte. Zo’n 

25 jaar geleden vroeg wijlen Frans Koenders jou om te helpen loten te 

verkopen in de kantine tijdens de fancy fair. Je vroeg nog of je daarvoor 

commerciële vaardigheden moest hebben maar dat was niet nodig. Je moest 

alleen een beetje rond lopen en dan werd je de loten vanzelf kwijt. Zo is het 

nog steeds bij de Fancy Fair waar iedereen weer zo naar verlangt. Binnenkort is 

het weer zover voor de organisator Vrienden van de SV Grol. De VSVG. Van het 

bestuur  van deze stichting maak jij sinds 2010 deel uit. Je hebt in 2019 de 

functie van penningmeester overgenomen van Jan Schut. Dat is voor de Grol 

een belangrijke taak want er vloeit heel wat geld voor zeer nuttige 

aanschaffingen van de VSVG naar de Grol en de SEAG, de stichting die het 

sportpark beheert. Het geld van de fancy fairs is bij jou in goede handen. In de 

eerste plaats kopen jullie er natuurlijk mooie prijzen voor de fancy fair voor.  

Maar Annemarie, je hebt nog een taak die buitengewoon belangrijk is voor een 

vereniging die voor iedereen open staat. Na een oproep op Facebook ben jij 

begeleider geworden bij de teams van de G-categorie, de Geniet categorie. Na 

een korte screening door Niek Schovers bij een training in 2006 werd jij 

geschikt geacht. Dat had ie goed gezien want 15 jaar later ben je nog steeds 

een zeer betrokken en betrouwbare leider. Je bent ook aanwezig bij de 

trainingen op donderdagavond van deze voetbalgenieters. Er is voor deze 

meiden, vrouwen, jongens en mannen geen verschil tussen een training en een 

wedstrijd. Ze gaan er altijd voor 100% voor. Het gezamenlijke team Grol-Longa 

G1 doet mee aan de competitie en daar zijn nooit 0-0 wedstrijden bij. Daarvoor 

wordt er veel te fanatiek gespeeld, die bal moet regelmatig in het net. In welk 

net doet er dan niet toe. Maar het is een misverstand dat er gejuicht wordt bij 

een doelpunt van de tegenstander. Er wordt zo snel mogelijk weer afgetrapt. 

Annemarie, je voelt dat allemaal uitstekend aan en het geeft je veel voldoening 

als jij het plezier in de wedstrijden en bij de trainingen ziet. Als je naast het 

voetbal andere activiteiten organiseert zie jij dezelfde blije gezichten.  

 

 

 

 



Heel veel van die blije gezichten hebben we gezien bij regionale en nationale 

Special Olympics. Diverse sporten voor mensen met een beperking zijn daarin 

vertegenwoordigd. Die Nationale Special Olympics vonden in 2018 plaats in de 

Achterhoek en ons sportpark was aangewezen voor de voetbalwedstrijden. Dat 

was een heel groot toernooi want voetbal is de grootste sport in de Special 

Olympics. Jij zat bij zowel de Regionale Olympics (2017) als de Nationale 

Olympics in de organisatie van het voetbal. Een unieke ervaring.  

Tot slot ben je ook al 20 jaar een vaste kracht bij de organisatie van de 

Nieuwjaarsloop. Dat is jou wel toevertrouwd als personeelsplanner bij de 

Grolsch waar jij al ruim 40 jaar werkt.  

Wij zijn heel zuinig en trots op verenigingsmensen zoals jij. We onderstrepen 

dat door het Vriendschapsteken aan jou uit te reiken als teken van verbinding 

en menselijke verbondenheid. Van harte gefeliciteerd. Meer dan verdiend.  


