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Geachte leden club van 100 
 
Club van 100 anno 2015 en verder 
Wij zijn trots om u te kunnen melden dat we qua 
ledenaantal afgelopen jaar goed op niveau zijn 
gebleven. Het aantal van 136 is in deze tijd zeker 
niet gek. Na enkele mutaties hebben we ook weer 
vier nieuwe leden mogen begroeten. 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 
hieronder kunt lezen. 
 
Champions League Finale in Berlijn 
Op 6 juni (20.45 uur) is het de eerste keer dat de 
finale van de Champions League in het 
Olympiastadion van Berlijn gespeeld zal worden. 
Welke ploegen daar strijden voor de mooiste cup 
van Europa is nog niet bekend, maar het zal zeker 
weer een prachtig duel worden. Wij willen de 
leden van de club van 100 uitnodigen om deze 
wedstrijd gezamenlijk te kijken op groot scherm 
in onze GSV’38 kantine onder een genot van een 
gratis hapjes en een drankjes. Te zijner tijd zult u 
een berichtje van ons ontvangen maar zet deze 
datum alvast in uw agenda. 
 
Club van 100 naar Nederland – Turkije 
Wij hebben weer een voetbalwedstrijd 
georganiseerd voor leden van de Club van 100. 
Op zaterdag 28 maart a.s. reizen we af met een 
volle bus naar Nederland – Turkije die gespeeld 
wordt in de Amsterdam Arena. De wedstrijd 
begint om 20.45 uur en we vertrekken om 17.30 
uur vanaf de GSV’38 kantine. Natuurlijk zal er 
voor het vertrek weer een drankje e.d. klaar.  
 
 

 
 
 
 
Trainer Henk Drenth verlengt contract 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd via de 
voorzitter van GSV'38, Roel Greutink, door 
Henk Drenth persoonlijk kenbaar gemaakt dat 
hij ook volgend seizoen aan het roer staat om de 
selectie nog meer vorm te geven. Met de prima 
resultaten tot nu toe is dit te begrijpen. Ons 
selectieteam is momenteel een van de vijf 
standaard amateurteams in Nederland die nog 
zonder puntverlies zijn. In Gelderland is 
GSV'38 de enige. Geweldig resultaat!        

 
 
Contributie seizoen 2014-2015 
Zoals u mogelijk in deze nieuwsbrief hebt 
gelezen hebben we dit seizoen weer prima werk 
geleverd voor de club. Natuurlijk is de 
grondslag om dit werk te kunnen uitvoeren de 
bijdrage van € 50,=  Enkele leden hebben nog 
niet de bijdrage voor dit seizoen overgemaakt. 
Wij verzoeken aan diegene die dit aanspreekt dit 
alsnog te doen om zo de doelstellingen te 
kunnen realiseren. Voor die dit betreft hebben 
wij een herinnering bijgevoegd. Vermeld AUB 
uw naam en eventueel het lidmaatschap 
nummer bij het overmaken van de contributie.                                                                                                                       
 

 


