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Geachte leden club van 100
Beste wensen
Het jaar 2016 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 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 reservetenues
voor de senioren, junioren en pupillen.
Symbolische werd een shirt onder de nieuwe
coachjas van Retail Bouw Nederland getoverd. De
shirts zijn voorzien van een "Club van 100" logo
waarmee een grotere kans bestaat de shirts bij
elkaar blijven.

Het ledenaantal

Vermeld AUB uw naam en eventueel het
lidmaatschap nummer bij het overmaken van de
contributie.

Voetbal uitje FC Schalke 04 2015
Op zaterdag 31 oktober was het weer zover dat
we een wedstrijd uit de Duitse Bundesliga
hebben bezocht. Het was Schalke 04 in
Gelsenkirchen tegen Ingolstadt. De wedstrijd
was matig maar de sfeer in en rond het stadion
maakt, zoals altijd, een hoop goed. Klaas Jan
Huntelaar speelde de gehele wedstrijd mee,
maar deze keer kreeg hij bijna geen speelbare
ballen en kon dus weinig betekenen voor
Schalke 04. Dit uitje was in samenwerking met
SV Loo. Wij vonden van beide kanten dat de
samenwerking prima is verlopen en een
mogelijk vervolg zal krijgen in de toekomst.

Het ledenaantal is ook het afgelopen jaar weer
licht gestegen. En 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 137 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 2015-2016

Op tijd in het stadion van Schalke 04

Bij de vorige uitgave van de Nieuwsbrief in
september 2015 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.

SV Loo heeft, door goede contacten achter de
schermen, gezorgd dat we kaarten konden
bemachtigen voor deze wedstrijd. De foto doet
anders vermoeden, maar het stadion is elke
thuiswedstrijd volledig uitverkocht.

Trainer Henk Drenth tekent bij.
Door het lopend enthousiasme en een succesvolle
jonge selectie heeft trainer Henk Drenth zijn
overeenkomst met nog een seizoen verlengd. Na
samenspraak met spelersgroep en bestuur is men
dit overeengekomen. Henk gaat hiermee zijn
vierde seizoen in en zet daarna als trainer een punt
achter zijn mooie loopbaan. Eerst wil hij nog alles
uit de spelersgroep halen wat er in zit. Daarbij
maakt de aanstormende jeugd het hem nog wel
moeilijk want er is gelukkig voldoende aanwas De
selectie staat na promotie nu op een goede derde
plek op de ranglijst.

Lid van "Club van 100" Leon en Ellen
zijn Prinsenpaar Carnaval 2016
Eind vorig jaar is de nieuwe prinscarnaval 2016
met een daverend succes onthuld in Het Hof van
Giesbeek. In dit jubileumjaar van 55 jaren is prins
Leon de 1e met zijn vrouw Ellen den Hartog het
prinsenpaar van het "Knorredorp" geworden. Dit
stel is tevens lid van de "Club van 100" en zij
staan samen volop in de Giese en Lathumse
gemeenschap. Toeval is dat beide oorspronkelijk
uit Lathum komen en nu in Giesbeek wonen. Al
jaren zijn ze toonaangevend als het om
gezelligheid en organisatietalent gaat.

Tijdens de strijd om de voormalige
gemeentesleutel, tussen de dorpen Giesbeek en
Angerlo, wist dit keer De Knor en Knalpot te
winnen. In april zal het 55 jarig bestaan van deze
vereniging worden gevierd.

Doelstellingen "Club van 100"
Zoals aan eerder kort kenbaar gemaakt heeft de
commissie, in samenspraak met het bestuur,
diverse aankopen gedaan waarmee ze de
vereniging volledig ten dienste komen. Zo is er
aan het eind van het afgelopen jaar een nieuwe
schrobmachine om de kantinevloer te reinigen
aangeschaft. De oude machine zal worden
gereviseerd en voor de schoonmaak van
kleedkamers worden gebruikt. De nieuwe
reservetenues zijn al genoemd maar daarnaast zijn
voor onze kleintjes nieuwe pupillengoals gekocht.
Nu zijn deze goals gelast en van rond aluminium.
Hiermee zijn alle "oude" goals vervangen. Met de
aanschaft hiervan is gewacht tot de voetbalbeurs,
begin december. Op deze beurs zijn namelijk met
de nodige kortingen financieel gunstig zaken te
doen. Door vrijwilligers is in het clubhuis de
lange muur weer van een frisse kleur voorzien.
Ook horen daar nieuwe canvas posters op. Door
fotograaf, en ook lid van de "club van 100" Johan
van Lunzen, zijn er weer mooie actiefoto's
gemaakt en deze op canvas geprint. Tot slot is de
magnetron in de keuken en de geluidsinstallatie
ook vernieuwd waarmee voor dit laatste de
speeches en muziek nog beter tot zijn recht
komen. Alles is mede mogelijk gemaakt door de
"Club van 100".

De volgende uitgave van deze
nieuwsbrief zal zijn in september.

Prins Leon en Prinses Ellen in de GSV'38 kantine

