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Geachte leden club van 100
Nieuw jaar nieuwe kansen
Het jaar 2017 is alweer enkele weken oud, maar
wij willen via deze nieuwsbrief beginnen met
iedereen alsnog het aller beste toe te wensen voor
het huidige jaar. Tijdens de druk bezochte
nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis hebben vele
elkaar getroffen. Na de nieuwjaarstoespraak en
huldiging van 13 jubilarissen door onze voorzitter
gaf commissielid van "Club van 100" Geert
Wieggers een toelichting over de doelstellingen
van afgelopen tijd. Een van die waren de
containers voor gescheiden inzameling van
plastics, koffiebekers, nieuw scorebord en extra
stoeltjes naast de dug-outs.

Uitje naar de Grolsch
Op vrijdag 27 januari is onder leiding van “club
van 100” weer een activiteit georganiseerd. Na
de matige prestaties van ons “Oranje” was het
idee om een keer iets anders te bezoeken. Het
werd een rondgang door de brouwerij Grolsch,
ons huismerk!

Het ledenaantal
Het ledenaantal is ook het afgelopen jaar geijk
gebleven. Naast een klein verloop in de
afzeggingen maakte nieuwe aanmeldingen alles
weer goed. Vele zien toch de voordelen, de
goodwill en de waardering van een lidmaatschap.
Momenteel zitten we op een ledenaantal op 130
leden. Een ieder is daar zeer content mee. Verder
in deze nieuwsbrief kunt u lezen wat we dit jaar
weer gedaan hebben met uw bijdragen.

Contributie seizoen 2016-2017
Bij de vorige uitgave van de Nieuwsbrief in
september 2016 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 weer kunnen
realiseren. Inmiddels hebben de herinneringen al
verzonden die eventueel nog niet hebben voldaan.
Vermeld AUB uw naam en eventueel het
lidmaatschap nummer bij het overmaken van de
contributie

”Product-confrontatie” bij de Grolsch
Allemaal in de bus van Linsen uit Driel werd de
kantine van GSV afgesloten en kort hierna de deuren
van de brouwerij in Boekelo geopend. Na een warm
welkom met koffie en koek volgde een film over een
impressie van de Grolsch. Vervolgens volgde een
uitvoerige rondleiding en was er onderling tijd voor
humor. Na afloop was er natuurlijk tijd genoeg om
de “product confrontatie” aan te gaan en mochten er
diverse soorten bier worden geproefd met een hapje
erbij. Tot slot kregen de bezoekers nog twee leuke
attenties van de Grolsch. De terugreis werd hierdoor
alleen nog maar gezelliger.
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Trainer Wim Bleijenberg tekent bij
GSV’38.
Door het lopend enthousiasme en een succesvolle
jonge selectie tekende huidige trainer Henk
Drenth vorig seizoen nog een jaar bij. Hij gaf aan
dat dit tevens zijn laatste en vierde seizoen zou
zijn om daarna als trainer een punt achter zijn
mooie loopbaan te zetten. GSV’38 moest op zoek
naar een nieuwe trainer en kwam op het profiel
van Wim Bleijenberg.

Wim Bleijenberg (42) en inwoner van Huissen is
nu nog trainer van GVA uit Doornenburg. Hij
komt uit een écht voetbalgezin. Opa Wim speelde
voor Ajax en droeg drie keer het Oranje-shirt.
Vader Hans speelde bij Go Ahead, Cambuur,
Vitesse en Eindhoven. Als trainer was Hans actief
in onze regio bij onder andere DVC en 3 jaar bij
GSV '38.

Doelstellingen "Club van 100"
Zoals aan eerder kort kenbaar gemaakt heeft de
commissie, in samenspraak met het bestuur,
diverse aankopen doen, of al hebben gedaan. Deze
aankopen komen de vereniging volledig ten
dienste. Doordat er heel veel plastic in flesvorm in
de grote algemene vuilcontainer terecht komt, zijn
er speciale containers aangeschaft om gescheiden
afvoer te bevorderen. Ook de koffiebekers worden
nu gescheiden ingezameld om volume terug te
dringen en dus ook de aantal ledigingen.

Naast deze aanschaf heeft de commissie ook gekeken
naar stoeltjes naast de dug-outs en vernieuwing van
scorebord. Vaak worden er stoelen naast de dug out
gezet maar een oplossing is mogelijk gevonden,

Voor wat betreft het scorebord gaat het om een
verouderd bord waar de lamellen nog de cijfers
geven. Door levensduur en storingen geeft het
scorebord steeds meer problemen. Nu zijn er led
verlichte borden op de markt die een beter licht en
beeld geven. Om een goedkope oplossing te
zoeken wordt alleen de cijferkast vernieuwd en
blijft het framewerk in takt. Hopelijk mogen wij
binnenkort de cijfers introduceren.

Vitesse misschien in bekerfinale?
Vitesse doet het goed in de bekerstrijd. Zeker na
de thuiswinst tegen Feijenoord gloort er hoop op
een finale. Maar eerst moet natuurlijk nog Sparta
als klip worden gepasseerd. Indien dit lukt speelt
Vitesse de finale in de Kuip te Rotterdam en wel
op 30 april om 18.00 uur. Indien het zover komt is
de “club van 100” voornemens om een touringcar
te regelen en gezellig af te reizen naar de Kuip.
Laat svp via de mail van de club van 100
gsvclubvan100@hotmail.com weten of dit een
interessante optie is zodat wij na de winst op
Sparta al voorbereidingen kunnen treffen voor een
touringcar en kaarten te reserveren. Bij verlies is
dit bericht natuurlijk verloren.

Nieuwe website GSV’38
Het zal u niet ontgaan zijn maar GSV’38 heeft
een nieuwe opzet voor haar website. Hierop is
ook veel aandacht voor de “club van 100”. Het
ziet er allemaal super uit. Bijna al onze namen
staan erop echter is de pagina geschikt voor 100
personen dus missen we een aantal. Hieraan wordt
nu hard aan gewerkt om dit recht te trekken.

De volgende uitgave van deze
nieuwsbrief zal zijn in september.

