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Beste wensen ook in 2014 
Het jaar 2014 is alweer enkele weken oud, maar 
wij willen deze nieuwsbrief beginnen met 
iedereen het aller beste toe te wensen voor het 
jaar 2014. De kaart die u voor de kerst heeft 
ontvangen is daarbij een bevestiging. Een nieuw 
jaar weer met vele activiteiten en bijzonderheden 
namens de club. Tijdens de nieuwjaarsborrel in 
een bomvolle kantine werd door de voorzitter 
Roel Greutink nog even stil gestaan over de 
bijzondere bijdrage en steun van de "Club van 
100". Ook werd door de voorzitter de jubileumgids 
gepresenteerd over 75 jaar GSV'38 in 
vogelvlucht. In dit glossyblad is ook veel aandacht 
aan de Club van 100 geschonken. Bij deze 
nieuwsbrief is een glossy jubileumgids bijgevoegd 
als herinnering aan bewaarnummer.    
 
Trainer Henk Drenth verlengt contract 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd door 
voorzitter Greutink bekend gemaakt dat 
hoofdtrainer Henk Drenth zijn contract met een 
seizoen heeft verlengd. Onder luid applaus werd 
ook bekend gemaakt dat 2e trainer Stef Kool 
langer bij GSV blijft en volgend seizoen weer 
volop zijn aandacht aan GSV zal schenken. Leuk 
om te vernemen dat een club in de sportieve 
wederopbouw weer kan rekenen op goede steun 
van beide trainer. 
 
Contributie seizoen 2013-2014 
Bij de vorige uitgave van de Nieuwsbrief in 
september 2013 zat ook een factuur voor het 
lidmaatschap van de ”club van 100”. Indien u de 
bijdrage van € 50,- nog niet heeft overgemaakt, 
verzoeken wij u dit alsnog te doen zodat wij onze 
doelstellingen voor dit seizoen kunnen realiseren. 
Voor degene die dit betreft hebben wij een 
herinnering bijgevoegd. Vermeld AUB uw naam 
en eventueel het lidmaatschap nummer bij het 
overmaken van de contributie. 
 
 
 

 
E-mail adres 
Wij hebben al meer dan 90 e-mailadressen van 
onze leden in ons bestand. Als uw e-mail adres  
nog niet bekent is bij ons, dan kunt dit altijd nog 
doorgeven, via gsvclubvan100@hotmail.com 
dan maakt het voor ons een stuk gemakkelijker 
om wat berichten versneld door te geven. Wij 
zeggen u toe het adres niet verder te gebruiken 
voor andere doeleinden. 
 
Website GSV38 naar 167.000 bezoekers 
Onze website, bekend binnen maar inmiddels 
al ver in de regio bekend, heeft het afgelopen 
jaar 167.000 bezoekers mogen ontvangen. In 
deze periode zit de periode dat de site twee 
weken uit de lucht was voor een herinrichting 
en de lange winter en zomerstop. Prachtig 
resultaat!    
 
Johan Ebbers 60 jaar GSV'38 lid  

 
Begin deze maand is trouw lid van de club van 
100 Johan Ebbers gehuldigd al 60 jarig lid van 
GSV'38. Johan werd in het zonnetje gezet door 
enkele bestuursleden van GSV'38 waarbij 
tevens de onlosmakelijke jubileumspeld werd 
uitgereikt. Deze nestor van de Doe het Zelf 
zaak aan de meentsestraat te Giesbeek willen 
wij ook van harte feliciteren met deze mijlpaal.       
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Champions League  FINALE 
De CL finale zal gespeeld worden op 
zaterdagavond de 24 mei 2014 in het stadion 
Estadio da Luz te Lissabon. Tussen welke clubs 
dit zal gebeuren moeten we even afwachten maar 
het wordt ongetwijfeld weer spannend met 
hoogstaand voetbal.  

Wij zijn in ieder geval al bezig om deze voor u 
gratis verzorgde avond te organiseren met daarbij 
een nodige hapjes en een drankjes. Exclusief 
voor club van 100 leden van GSV'38 hebben we 
meestal weer een leuk presentje voor de 
aanwezige. Wij hopen op een grote opkomst want 
afgelopen jaren was het zeker gezellig in onze 
kantine van het sportpark De Does. Te zijner tijd 
nodigen wij u uit voor deze gezellige avond. Zet 
het alvast in uw agenda.  

Reclamebord van "Club van 100" 

Boven de tribune langs ons hoofdveld is een plek 
vrij gekomen voor een reclamebord. Op deze plek 
heeft de club van 100 een bord gerealiseerd om 
zo nog meer leden betrokken te doen geraken bij 
onze vriendenclub van 100 van GSV'38. Ook 
draagt het bord bij aan de boodschap die wij 
uitstralen als club van 100. Wie op het veld komt 
ziet dit bord al keurig boven de tribune met de 
geweldige tekst:  

De club van 100 vervult vele sportwensen!      

 

 

 

Doelstellingen afgelopen seizoen 
Zoals al eerder aangegeven zijn er het afgelopen 
seizoen vele doelstellingen namens de club van 
100 voor GSV’38 gerealiseerd. Voor de jeugd 
werden er twee nieuwe pupillendoeltjes 
ingekocht, vrije trap poppen aangeschaft en voor 
onze club scheidsrechters complete tenues. Ook 
bij dit korps zijn enkele leden die iedere week 
weer de wedstrijden naar een goed einde weten 
te brengen. De drijvende krachten achter dit 
geheel zijn Willy en Carlo die steeds meer vorm 
en aandacht hebben gegeven aan dit korps. Met 
als resultaat dat er nu diverse jonge en wat 
gelouterde arbiters een team vormen. Daarbij is 
uniforme kleding een mooie waardering vanuit de 
vereniging. Een van laatste zaterdagen waren 
diverse arbiters op het veld om een groepsfoto te 
maken. Voorzitter Roel Greutink en tevens lid van 
de club van 100 deed de officiële overdracht.    

GSV Voorzitter reikt de tenues uit op ons veld.   

Vitesse - PSV zaterdagavond 15 maart a.s. 

De club van 100 heeft 50 kaarten weten te 
bemachtigen voor de topper tussen Vitesse en 
PSV. Deze belangrijke wedstrijd zal worden 
gespeeld op zaterdagavond 15 maart a.s. te 
Arnhem in het Gelredome en om 18.45 uur 
beginnen. De club van 100 van GSV'38 zal hier 
naar toe gaan met een bus die recht voor de 
ingang gaat parkeren. De kosten zijn 25 euro 
inclusief busreis en toegangskaart. Vooraf zal er 
voor de reizigers eerst een broodbuffet zijn in de 
kantine. Na afloop is er nog een gezellig 
samenzijn in ons clubhuis en kunnen we de 
wedstrijd nabespreken. Geef u voor 1 maart a.s. 
op via het bekend mailadres 
gsvclubvan100@hotmail.com. Daarna gaan de 
mogelijke kaarten naar niet leden. Niet vergeten 
want wij willen u niet teleurstellen.            
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