
 
 

De vrijwilligers van VVIJ (melodie: André van Duin - De balletjes van de koningin) 

 

Ons VVIJ groeit groter en er is zoveel te doen, 

want meer dan 1000 leden voetballen weer een seizoen. 

De velden moeten groen zijn en de lijnen mooi gewit, 

op de tribune stoeltjes zodat iedereen goed zit. 

Wat zouden we toch moeten zonder al die stille kracht, 

je kunt ze altijd bellen, ja tot midden in de nacht. 

Namens club van zwart en rood: 

onze dank is groot! 

 

Refrein: De vrijwilligers van VVIJ, / die maken ons blij, zo blij, zo blij. (2x) /    De 

vrijwilligers van VVIJ, 

die maken werk’lijk ieder uurtje dat ze hebben voor ons vrij. 

 

En dan ook in het clubhuis staan ze altijd voor ons klaar,  

patat, de balletjes van gehakt, ja alles is goed gaar. 

De prijzenkast, het sponsorbord, we vinden het normaal,  

een uitbouw hier, een speeltuin daar, het is er allemaal. 

En als u wel eens op een zondagmiddag bent geweest, 

dan weet u dat de barploeg altijd zorgt voor een groot feest. 

Namens club van zwart en rood: 

onze dank is groot! 

 

Refrein: De vrijwilligers van VVIJ, die maken ons blij, zo blij, zo blij. (2x) /  De vrijwilligers 

van VVIJ, 

die maken werk’lijk ieder uurtje dat ze hebben voor ons vrij. 

 

Trainers, leiders, grensrechters, ze zijn echt onmisbaar, 

altijd maar weer klaarstaan is voor hun echt geen bezwaar. 

En dan achter de schermen de commissies en bestuur,  

we kunnen op ze rekenen, ze zijn er ieder uur. 

Hoe moet je ze bedanken, tsja dat gaat toch bijna niet, 

we gaan het toch proberen met feestavond en dit lied. 

Namens club van zwart en rood: 

onze dank is groot! 

 

Refrein: De vrijwilligers van VVIJ, die maken ons blij, zo blij, zo blij. (2x)  De vrijwilligers 

van VVIJ, 

die maken werk’lijk ieder uurtje dat ze hebben voor ons vrij. 

(2x) 


