GSV’38

September 2015

Geachte leden club van 100
Seizoen 2015-2016
Het voetbalseizoen 2015-2016 staat op punt van
beginnen en wij hebben er weer zin in. Hoe het
gaat verlopen zullen we waarnemen maar
verheugd waren we dat GSV’38 door de KNVB
was ingedeeld met teams overwegend uit de
Achterhoek en Liemers. Na een geweldig seizoen
met een puntenrecord van 71 uit 26 wedstrijden
was het nog niet genoeg om kampioen te worden.
Er is geen team in de Liemers die dit puntenaantal
ooit heeft behaald. Slecht een wedstrijd werd er in
de een na laatste minuut van de officiële speeltijd
verloren. Tegen opponent Dinxperlo bleek dit een
zwaar puntverlies. De beslissingswedstrijd in
Hengelo tegen DEO uit Borculo was het een
geweldige partij waar GSV’38 de verdiende
overwinning, en daarmee ook de promotie naar de
4e klas, veilig wist te stellen. Met twee autobussen
met spelers en supporters en vele toeschouwers
was het een prachtige ambiance. Het jonge team
van trainer Henk Drenth met al hun supporters
hebben er na afloop een geweldig feest van
gemaakt.

Op de achterzijde van deze nieuwsbrief staat
een speelschema die ook op uw gratis
toegangsbewijs is afgedrukt. Wij hopen dat we
u veel zullen zien op het sportpark. De
thuiswedstrijden van het eerste elftal beginnen
altijd om 14.00 uur.
Naast deze mooie prestatie is zeker ook de
promotie van ons 3e en 5e elftal te noemen.
Gelijktijdig, door verlies van beide
concurrenten, werden deze teams op een
memorabele zondag kampioen. Een scenario
waar niet veel mensen rekening mee hadden
gehouden maar des te leuker was het feest en de
vreugde.

Vreugde van 3e en 5e team onder de prachtige luifel

Jonkies van hoofdtrainer Henk Drenth

Interessant temeer is het aanstaande seizoen te
volgen hoe het team de doorgroei gaat oppakken.

Ledenaantal Club van 100
Ook zijn trots om u te kunnen melden dat we
met het aantal leden goed op niveau zijn
gebleven. Het aantal van 132 is prachtig te
noemen. We blijven actief om leden te werven
en hiermee het aantal op een goed niveau te
houden. Daarnaast zullen we activiteiten
organiseren om wat terug te doen voor onze
leden, zoals u op de achterzijde kunt lezen.

Programma GSV’38 1

Doelstellingen

06 sept. GSV'38 1 – Zeddam 1
13 sept. ’t Peeske 1 – GSV’38 1
20 sept. GSV'38 1- Sprinkhanen1
27 sept. Kilder 1- GSV’38 1
4 okt. Worth Rheden 1 –GSV’38 1
11 okt. GSV'38 1 – MVR 1
18 okt. Loil 1 – GSV’38 1
1 nov. GSV'38 1 – Groessen 1
8 nov. RKPSC 1 – GSV’38 1
15 nov. GSV'38 1 – HC’03
29 nov. Dierense B. 1 – GSV’38 1
6 dec. GSV'38 1 – Angerlo 1
13 dec. Keijenburgse B 1 – GSV’38 1
24 jan. GSV'38 1 – ’t Peeske 1
31 jan. Sprinkhanen 1 – GSV’38 1
14 febr GSV'38 1 – Kilder 1
21 febr. GSV'38 1 – Worth Rheden 1
6 mrt. MVR 1 – GSV’38 1
13 mrt. GSV'38 1 – Loil 1
20 mrt. Groessen 1 – GSV’38 1
03 april GSV'38 1 – RKPSC 1
10 april HC’03 1 – GSV’38 1
24 april GSV’38 1 – Keijenburgse B 1
1 mei Zeddam 1 – GSV’38 1
8 mei Angerlo 1 – GSV’38 1
16 mei GSV’38 – Dierensche B 1

Ook dit seizoen zijn er weer diverse wensen die
we willen vervullen en waarmee de club in zijn
algemeenheid wel bij vaart. Het mogen u bekend
zijn dat wensen van leden bij de commissie
kunnen worden ingediend. Deze voorstellen
worden voorgelegd aan het bestuur waarmee we
samen een keus maken over de realisatie.
Afgelopen seizoen is er een bijdrage geleverd aan
de entree van kantine, prachtige luifel, statafels,
tassenrek en nieuwe toiletgroep. Mooi resultaat
waar iedereen blij mee is. Momenteel wordt,
mede door de club van 100 er een gevelbord op
ons clubhuis gemaakt waarmee de uitstraling nog
verder wordt uitgebreid.

Inhoud enveloppe
Naast deze nieuwsbrief treft u de factuur van het
lidmaatschap van het seizoen 2015-2016 aan.
Indien u het bedrag van lidmaatschap overmaakt,
naar iban NL34RABO 03150.43.415, tnv Club
van 100, vermeldt s.v.p. uw naam en/of
lidnummer. Verder zit in deze envelop de
koffiekaart en de nieuwe pas voor gratis toegang
dit seizoen 2015-2016 op het sportpark en de
presentatiegids. Als extra, en speciaal voor u als
lid, een mooie sleutelhanger. Verzoek van de
commissie is nog wel om uw e-mailadres door te
geven indien u dit nog niet heeft gedaan. Hiermee
kunnen we actuele zaken snel met u delen.
Mailadres is gsvclubvan100@hotmail.com.
Voetbal uitje
Wij gaan proberen om aankomend seizoen een
wedstrijd uit de Bundesliga te bezoeken. Onze
voorkeur zal uitgaan naar een wedstrijd bij
Schalke 04 te Gelsenkirchen. Wij zijn achter de
schermen drukdoende en benutten ons netwerk om
plaatsen te krijgen in geweldige stadion. De vraag
is enorm voor deze populaire club maar we gaan
ons uiterste best doen. U hoort nog van ons.

De bouw van de mooie luifel

Afscheid van Jan-Gerrit Pastoor
Ondanks zijn strijdlust is op veel te jonge leeftijd
ons enthousiast lid Jan Gerrit Pastoor op 50 jarige
leeftijd op 15 juli rustig ingeslapen na een
slopende ziekte. Oneerlijk en niet te bevatten. Wij
wensen zijn vrouw, dochter, familie, vrienden en
kennissen sterkte toe om dit verlies te dragen.
Bijeenkomst CL finale in kantine
Afgelopen zaterdag 6 juni hebben we weer
gezamenlijk de Champions League finale bekeken
in de kantine tussen Barcelona en Juventus. Onder
genot van hapjes en drankjes zagen we dat
Barcelona won met 3-1 maar wij kijken terug op
een zeer gezellige avond. De verloting van bon,
aangeboden door Rutgers Restaurant te Lathum,
werd gewonnen door John “Blatter”.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in
februari 2016.

