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Geachte leden club van 100
GSV’38 1 weer terug in de 4e klasse

Doelstellingen voor dit seizoen.

De vakanties zitten er weer op en het
voetbalseizoen is begonnen. De selectiespelers
van GSV’38 zijn alweer weken bezig om goed
voorbereid aan dit nieuwe seizoen te beginnen. De
spelersgroep van GSV’38 1 en 2 is erg jong en de
staf en spelersgroep hebben een doelstelling om
dit jaar zich in de top van de 4e klasse te mengen.
Met de nieuwe trainer Wim Bleijenberg aan het
roer zijn we hoopvol. Gelukkig kijken we uit naar
de derby’s tegen o.a. DVV en SDZZ. Op de
achterzijde van deze nieuwsbrief staat het
wedstrijdschema van dit seizoen.

Ook het komend seizoen zullen wij het
ingebrachte geld weer nuttig besteden. Zo zijn
er al links en rechts ideeën geroepen waaronder
een tochtscherm onder overkapping, nieuwe
stoeltjes op de tribune, een casualshirt voor de
jeugdtrainers en/of broekjes voor onze
scheidsrechters. Andere ideeën zijn natuurlijk
van harte welkom,

Inhoud enveloppe
Naast deze nieuwsbrief treft u verder de rekening
van het lidmaatschap van het komende seizoen
2017-2018 aan. Indien u het bedrag van
lidmaatschap overmaakt moet dit voorzien zijn
van een zogenaamde IBAN code. Dit is
NL34RABO 03150.43.415, t.n.v. Club van 100,
vermeldt dan ook s.v.p. uw naam en of
lidnummer. Verder zit in deze envelop de gratis
koffiekaart en een nieuw toegangspasje voor het
seizoen 2017-2018.

Leden aantal Club van 100
Het ledental staat vlak voor de seizoenstart 20172018 op 126 leden. Wij zitten natuurlijk niet stil
en zullen proberen het leden aantal weer richting
de 135 te krijgen. Er zijn enkele leden vertrokken
en er zijn weer enkele nieuwe leden bijgekomen
als lid en daar zijn we erg blij mee. Als u mogelijk
een nieuw potentieel lid weet voor de Club
van100, laat het ons dan direct weten want
iedereen is welkom.

Realisatie deze zomer
Met steun van de club van 100 is deze
zomerstop het een en ander gerealiseerd. Zo is
er kort na de sluiting van het seizoen een
geweldige “GSV’38 familiedag” georganiseerd
met diverse attracties en spelen. De “Club van
100” heeft voor iedere deelnemer een leuke
herinnering geregeld in de vorm van een flacon
GSV’38 shampoo. Ook is de speeltuin voor
onze kleine kinderen grondig aangepakt. Met
behulp van een graafmachine, hoeveelheid zand,
kunstgras, likje verf, e.d. is er een leuke fleurige
speelweide ontstaan waar we trots op mogen
zijn.

Programma GSV’38 1 2017-2018
24 sept
1 okt
8 okt
15 okt
22 okt
29 okt
5 nov
19 nov
26 nov
3 dec
10 dec
17 dec
28 jan
4 febr.
18 febr.
4 mrt
11 mrt
18 mrt
25 mrt
1 apr
8 apr
15 apr
22 apr
13 mei
20 mei
27 mei

GSV’38 – Kilder
RKPSC – GSV’38
GSV’38 – Sprinkhanen
SDZZ - GSV’38
VVG’25 - GSV’38
GSV’38 - MvR
Rijnland - GSV’38
GSV’38 – Terborg
Loil - GSV’38
GSV’38 - DVV
Zeddam - GSV’38
GSV’38 – HC‘03
GSV’38 – Doetinchem
Kilder - GSV’38
Sprinkhanen - GSV’38
GSV’38 – SDZZ
GSV’38 – Rijnland
MvR - GSV‘38
GSV’38 – VVG‘25
Terborg - GSV‘38
GSV’38 – RKPSC
Doetinchem – GSV’38
DVV – GSV’38
GSV’38 – Loil
HC’03 – GSV’38
GSV’38 - Zeddam

Middagje uit…
Wij gaan proberen om aankomend seizoen een
wedstrijd van het betaald voetbal te gaan
bezoeken. Onze voorkeur gaat uit naar een
wedstrijd over de grens (Bundesliga) maar het
moet wel betaalbaar blijven en daarbij ook met
voldoende deelname. Mogelijkheid is er ook om
een bezoek te brengen aan een bijzondere attractie
maar we houden u op de hoogte en ideeën zijn
welkom. In dit najaar komt een bekende voetbal
gastspreker in ons clubhuis. Wij houden u op de
hoogte om deze gezellige avond bij te wonen.

Volgende uitgave van de nieuwsbrief is
in februari 2018

Scheidsrechters GSV’38 ontvangen
ARAG certificaat
Afgelopen april was de uitreiking van het KNVBARAG certificaat voor het arbiterskorps van
GSV’38. In een gezellig volle kantine waren het
eerst de jeugdspelers die met een prachtige taart
met groepsfoto de scheidsrechters kwamen
bedanken. Voorzitter Roel Greutink opende de
avond en was enorm trots en zag het als een
relatieve kleine club als een geweldige prestatie
om de ARAG erkenning te mogen ontvangen.

Daarna nam Marc Roekens namens de GSV’38
scheidsrechters het woord en gaf een korte uitleg
over de procedure die gedurende 15 maanden is
doorlopen. Ook werd er stilgestaan bij het verlies
van Lars die halverwege dit proces is overleden.
Met een grote foto en zijn scheidsrechtershirt was
Lars tussen ons. Vervolgens was het woord aan
Pascal Jannink van de KNVB (hij deed samen met
de Ellen ter Avest de audits bij GSV38) en
scheidsrechter Frank Sanders namens SDO die de
relatie weergaf tussen SDO en de amateurclubs in
de regio Doetinchem. De ondertekening vond
plaats in het bijzijn van scheidsrechter Eric
Braamhaar die na de pauze met geweldige
anekdotes en reglementenspel de kantine op zijn
hand kreeg. GSV’38 kan terugkijken op een
geweldige avond en trost zijn op haar
scheidsrechterskorps.

