
De ‘Club van 100’ heeft het mede mogelijk 
gemaakt dat er een nieuwe dug-out op veld 
3 is geplaatst. De oude was in verval en 
heeft zijn sporen al eerder verdiend op veld 
2. Nu de haag tussen de tennisvelden is 
verdwenen, is er meer ruimte ontstaan op 
veld 3 en verdwijnen er geen ballen meer in 
het ondoordringbare struikgewas. Naast de 
doelstelling is er ook een strook tussen het 
pannaveldje voorzien van bodembedekkers 
die door hovenier Gebr. Arends is geleverd. 
Met dank aan Remco Schaars, die 
laswerkzaamheden heeft uitgevoerd, is door 
medewerking van de maandaggroep de dug-
out geplaatst en de planten in de grond 
gestopt. Weer een goede besteding van de 
‘Club van 100’ en laten we er zuinig op zijn. 
Naast deze goede dingen die zijn 
aangeschaft voor GSV’38 zijn ook de 
energiearme vrieskisten voor zowel de 

verzorgingsruimte als de kantine ingekocht. 
Voor de hal is een mooie inloopmat 
gerealiseerd met nieuwe deurdranger op 
de hoofddeur. Na jarenlang watervast tape 
was de aanschaf van een nieuwe tuinslang 
met haspel ook nodig. Ook zijn er in 
samenwerking met de vogelwerkgroep 10 
nestkastjes op het 
voetbalterrein 
gehangen. Prima 
acties waar de club 
weer mee vooruit kan. 
Daarnaast zijn er voor 
de trainingen nieuwe 
zgn ‘vrije trap-poppen’ 
gekocht en zullen op 
de banken van de 
ROVC kleedkamer ook 
stoeltjes worden 
gemonteerd.  

W
e kunnen er niet 
omheen. De gehele 
wereld is ontregeld door 
het virus. Ook onze 
vereniging werd 

compleet stilgelegd. Met de competitie, 
trainingen, kaartavonden, wandelsport, 
toegang sportpark, fi nanciële 
aderlatingen tot gevolg. 

‘Club van 100’ had een uitstapje voor 
haar leden op het programma staan, 
maar ook dat moest worden 

geannuleerd. Toch is achter de 
schermen hard doorgewerkt om het 
fi nanciële gat niet te diep te laten 
worden. Het bestuur is regelmatig via 
internet op de lijn gekomen en de app 
was ook een graag benut middel. 

Overigens zijn we blij u te kunnen 
melden dat we qua ledenaantal 
afgelopen jaar goed op niveau zijn 
gebleven. Het aantal van 120 is in deze 
tijd zeker niet gek. 

Na enkele mutaties hebben we ook weer 
zeker vier nieuwe leden mogen 
begroeten. Daar zal het niet bij blijven, 
want enkele potentiële nieuwe leden 
overwegen lid te worden. We blijven 
actief om leden te werven en om het 
aantal op een goed niveau te houden. 
Want wie wil op deze manier niet 
GSV’38 een warm toedragen?  
Daarnaast zullen we activiteiten 
organiseren om wat terug te doen voor 
onze leden, zoals u in deze nieuwsbrief 
kunt lezen.
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verzorgingsruimte als de kantine ingekocht. 
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was de aanschaf van een nieuwe tuinslang 

Club van 100 regelt nieuwe dug-out en nog veel meer nuttige dingen
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VOLG ONS OP HET WEB WWW.GSV38.NL OF FACEBOOK @Gsv38
DEZE NIEUWSBRIEF WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE COMMISSIE CLUB VAN 100, GEERT WIEGGERS, DIRK VAN DER VEEN EN WWW.DESIGNATTHEPARC.NL

Indeling GSV’38 1
Half juli is de indeling 
bekend geworden 
waarmee GSV’38 weer 
uitkomt in de 4e klasse D. 
Verrassend zijn de clubs 
Basteom (Baak en 
Steenderen) en het 
Arnhemse Elsweide. 
Zoals bekend heeft 
Angerlo vanuit de 5e 
klasse door de corona 
een schriftelijk verzoek 
ingediend om een klasse 
hoger te mogen uitkomen. 
Door het wegvallen van 
ONA’53 naar de zaterdag, 

is er ruimte gekomen en 
het verzoek gehonoreerd. 

• Angerlo Vooruit 
• Arnhemia
• Elsweide
• GSV’38
• Groessen 
• Jonge Kracht 
• Loo
• RVW 
• Doesburg 
• Basteom 
• SC Westervoort 
• Sprinkhanen
• Veluwezoom 
• Loil. 

Er zitten redelijk wat 
derby’s bij: zeker leuk is 
om erbij te zijn. Als lid 
van de ‘Club van 100’ 
heeft u voor alle 
thuiswedstrijden 
natuurlijk gratis toegang, 
waarmee u 36 euro kunt 
besparen. Tevens 
ontvangt u een 
wedstrijdschema over 
2020-2021. 

Contributie seizoen 2020-2021
Bij deze Nieuwsbrief zit ook een factuur voor het lidmaatschap 
van de ‘Club van 100’. Hiermee kunt u de bijdrage van € 50,- 
overmaken, waarmee we weer vele doelen kunnen 
realiseren voor de club. Ook is er een koffi ekaart 
bijgevoegd om tijdens de rust, voor of na een wedstrijd 
van een bekertje koffi e of thee te kunnen genieten. De 
bijgeleverde toegangskaart geeft bij vertoon aan de 
poort vrij toegang tot de thuiswedstrijden.  

• Veluwezoom 
• Loil. 

GRATIS TOEGANG BIJ 
THUISWEDSTRIJDEN 

VOOR ‘CLUB VAN 
100’-LEDEN

Voetbal 35+ en 45+
 ‘ALS DE CONDITIE TERUGLOOPT EN 
HET POSTUUR WAT OPZWELT, WIL 
DAT NIET ZEGGEN DAT HET HEILIG 
VUUR GEDOOFD IS. ECHTE KERELS 
KOESTEREN HUN KICKSEN, 
HONGEREN NAAR DE BAL EN LATEN 
ZICH NIET UIT HET VELD SLAAN. 
GELUKKIG DUS DAT ER ZOIETS IS 
ALS 7 TEGEN 7 VOETBAL…’

Meedoen? Of weet je nog 
geïïnteresseerden?
Aanmelden kan via 
ledenadministratie@gsv38.nl


