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Geachte leden club van 100
GSV’38 1 verder de regio in
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 trainer Wim Bleijenberg aan het roer voor het
1e team en Ed van Mierlo voor het 2e elftal zijn we
hoopvol. Gelukkig kijken we uit naar de derby’s
tegen o.a. DVV, Groessen, Westervoort en
HC’03. GSV’38 moet nu ook de rivieren over en
spelen o.a. tegen Jonge Kracht uit Huissen,
Arnhemia en Eendracht uit Arnhem, ONA uit
Wageningen en GVA uit Doornenburg. Op de
achterzijde van deze nieuwsbrief staat het
wedstrijdschema van dit seizoen. Dit seizoen zal
aannemersbedrijf HL van den Boom niet meer op
de shirts van onze hoofdmacht prijken en dat zal
wennen zijn. 22 seizoenen was GSV verbonden
aan deze sponsor en daar zijn wij erg blij mee
geweest. Doordat de aannemer zijn bakens heeft
verlegd naar een andere bouwtak hebben we
helaas afscheid van elkaar moeten nemen. GSV38
heeft in Recreatiepark De Veerstal een nieuwe
hoofdsponsorschap kunnen aangaan voor
voorlopig een periode van drie jaar en daar zijn
wij zeer blij mee.

Leden aantal Club van 100
Het ledental staat vlak voor de seizoenstart 20182019 op 126 leden. Doordat er enkele leden zijn
verhuisd zijn er toch weer zes die zich aangemeld
hebben om de club te steunen en daar zijn we blij
mee. Wij zitten natuurlijk niet stil en zullen

proberen het leden aantal weer richting de 135
te krijgen. Als u mogelijk een nieuw potentieel
lid weet voor de Club van100, laat het ons dan
direct weten want iedereen is welkom.

Doelstellingen voor 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, nieuwe geiser en
afzuigkap in de keuken en een bijdrage voor
zgn. pannaveldje Andere ideeën zijn natuurlijk
van harte 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. Een nieuwe
barbecue was nodig voor het jeugdweekend en
de “Club van 100” heeft dit kunnen regelen.
Ook is er voor de maandaggroep een nieuwe
hoge drukcleaner aangeschaft en boormachine
aangeschaft.

Programma GSV’38 1 2018-2019
23 sept
30 sept
7 okt
14 okt
21 okt
28 okt
4 nov
18 nov
25 nov
2 dec
9 dec
16 dec
20 jan
27 jan
3 febr.
10 febr.
17 febr
10 mrt
17 mrt
24 mrt
07 apr
14 apr
22 apr
12 mei
19 mei
26 mei

Veluwezoom – GSV38
GSV’38 – Angeren
GSV’38 – Arnhemia
HC03 - GSV’38
GSV’38 – Jonge Kracht
Westervoort – GSV38
Eendracht - GSV’38
GSV’38 – ONA53
GVA - GSV’38
GSV’38 - RKPSC
CHRC - GSV’38
GSV’38 – DVV
Groessen – GSV38
GSV’38 – Eendracht
ONA53 - GSV’38
GSV’38 – Veluwezoom
Angeren – GSV38
Jonge Kracht – GSV38
GSV’38 – Westervoort
GSV38 - Groessen
DVV - GSV’38
GSV’38 – CHRC
RKPSC – GSV’38
GSV’38 – GVA
Arnhemia – GSV’38
GSV’38 – HC03

Bestuurskamer in nieuw jasje
Deze zoemerstop is er weer op en rond het
sportpark weer hard gewerkt om het een en ander
voor elkaar te krijgen. De enorme droogte op de
velden moest met extra water worden besproeid.
Daar kwam nog bij dat het toegepaste zaaigoed
niet geheel zijn werk deed en er emmers vol
exotische pollen tussen het gras tevoorschijn
kwamen die door de maandaggroep met
steekhevel uit de velden moesten worden gehaald.
Mede hierdoor werden de eerste oefenwedstrijden
als uitwedstrijden omgezet om zo nog meer tijd
aan het gras te gunnen. Tussendoor zijn
vrijwilligers begonnen met de bestuurskamer
anders in te richten om zo toch meer ruimte te
creëren voor bezoekende bestuurders en voor de

interne overleggen. De wandkast is verdwenen en
ook het bureau met de PC gaat eruit. Door het
digitale tijdperk en de KNVB app heeft deze zijn
functie bijna verloren. Ook komt er na 22 jaar een
nieuw frisse vloerbedekking in en worden de
wanden voorzien van een kleurtje. Ook komt er
andere verlichting in de bestuurskamer
aangeboden door Besselink home sweet home uit
Duiven.

Bestuurskamer in de verbouw

GSV’38 start met 35+ en 45+ plus
competitie.
Het heeft even geduurd maar door een aantal
enthousiaste leden is het toch gelukt om teams
samen te stellen van 35 en 45 plussers die op een
half speelveld een vrijdagavond in de maand
strijden tegen omliggende verenigingen. Zo gaat
men uitkomen tegen o.a. DVV, Angerlo en
Westervoort van dezelfde leeftijdgenoten. Op een
vrijdagavond speel je een halve competitie tegen
elkaar en kun je na de partijen lekker genieten van
de verhalen over mooie passes, grote kansen,
mooie goals etc allemaal onder genot van een
drankje en hapje. Tussen de speelvrijdagen (eens
per maand) kan er lekker worden getraind op de
GSV velden om fit te blijven. Indien je interesse
hebt kun je je nog aanmelden.

Inhoud envelop
Zoals bekend zit in deze envelop, naast de factuur,
ook een vrij toegangsbewijs voor alle
thuiswedstrijden, een koffiekaart en de
presentatiegids van 2018-2019.

Volgende uitgave nieuwsbrief is
februari 2019.

