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Geachte leden Club van 100
Beste wensen
Het jaar 2019 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 een
toelichting over de doelstellingen van afgelopen
tijd. Een van die waren de nieuwe shirts voor de
clubscheidsrechters en de nieuwe tribunestoeltjes.
Symbolische werd een shirt van een scheids rechter overhandigd door de voorzitter aan Willy
ten Haaf als coördinator clubscheidsrechters.
Hierna werd de nieuwe tribunestoel gepresenteerd
en konden mensen een donatie doen per stoel.
Hierover later meer in deze nieuwsbrief.

Het ledenaantal
Het ledenaantal is ook het afgelopen jaar licht
gestegen. Afgelopen kerst en oud/nieuw hebben
drie nieuwe leden zich aangemeld. Vele zien de
voordelen, de goodwill en de waardering van een
lidmaatschap. Een ieder is daar zeer content mee.
Momenteel zitten we op een ledenaantal op 129.
Verder in deze nieuwsbrief kunt u lezen wat we
dit jaar weer gedaan hebben met de bijdragen.

Voetbal uitje FC Schalke 04 2019

Op zondag 20 januari was het weer zover dat we
een wedstrijd uit de Duitse Bundesliga hebben
bezocht. Het was Schalke 04 in Gelsenkirchen
tegen Wolfsburg, het team van ex spits AZ
Wout Weghorst. De wedstrijd was in het eerste
deel matig maar de sfeer in en rond het stadion
maakte, zoals altijd, een hoop goed. Weghorst
speelde de gehele wedstrijd mee, maar deze
keer kreeg hij bijna geen speelbare ballen en
kon dus weinig betekenen voor Wolfsburg.
Schalke won met 2-1 door een prima en fel
tweede deel te spelen. Door de kou, of toch door
het bier, was het flink druk voor de urinoirs
maar alles is droog overgekomen in Giesbeek.
We kijken terug op een leuke beleving waarbij
zelfs nog werd gezongen tijdens de terugreis.

Contributie seizoen 2018-2019
Bij de vorige uitgave van de Nieuwsbrief in
september 2019 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.

Op tijd in het stadion van Schalke 04

Doelstellingen seizoen 2018-2019
Gedurende het afgelopen najaar is er veel gebeurd
op en rond het terrein van ons sportpark De Does.
Zo zijn de shirts voor de clubscheidsrechters
uitgereikt en is er een start gemaakt met het
opfrissen van de tribune. Zoals u misschien weet
hebben wij ongeveer 12 jaar geleden als “Club
van 100” tweedehands tribunestoeltjes gekocht.
Door weersinvloeden en slijtage zijn de stoeltjes
aan vervanging toe om zo iets nieuws te
presenteren en de tribune op te frissen. De ‘Club
van 100’ heeft de oude kunnen verkopen en
nieuwe aangeschaft, in de kleuren rood en wit.

Door deze aanschaf wordt iedereen in de
gelegenheid gesteld de club te steunen door één of
meerdere tribunestoelen te doneren. Voor een
eenmalig bedrag van maar € 20,- steunt u een van
onze nieuwe tribunestoeltjes. Als tegenprestatie
ontvangt u gedurende de levensduur van de
tribunestoel een vermelding op een
tribunesponsorbord en ontvangt u een certificaat.
Het gaat niet om gereserveerde zitplaatsen, maar
stoeltjes waar het gehele publiek vrij gebruik van
kan maken. Meld u aan want het motto is: Geef de
tribune een nieuwe smoel, doneer een stoel.
Inmiddels staat de teller op 56 donateurs.
Zoals ook op de voorzijde aangegeven hebben de
clubscheidsrechters van GSV’38 nieuwe shirts
ontvangen van de Club van 100 met daarbij een
lekkere flacon shampoo voor na de wedstrijd. De
shirts zijn in samenwerking met Intersport Luising
te Zevenaar voorzien van een logo van ons ARAG
gecertificeerd scheidsrechterskorps. Naast deze
aanschaf was er behoefte van de maandaggroep
voor een nieuwe hogedrukreiniger en een
boormachine. Ook deze nodige spullen zijn
aangeschaft met behulp van de “Club van 100”.

Huldiging Johan Ebbers als 65 jaar lid
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is Johan Ebbers,
bekend van de “Doe Het Zelf” zaak in Giesbeek,
gehuldigd door voorzitter Roel voor zijn 65 jarig
lidmaatschap. Toen Johan 50 jaar lid was werd hij
op een unieke manier gehuldigd.

Tijdens een busreis met de “Club van 100” naar
een belangrijke wedstrijd van Oranje (Nederland
– Schotland op 19 november 2003) kreeg hij het
speldje uitgereikt in de bus. Na die tijd was er
groot feest want Oranje won met 6-0 en de 19
jarige Sneijder maakte een memorabele goal.
Johan is als jonge voetballer begonnen bij, toen
nog, RKGVV en kwam later via diverse elftallen
terecht in een vriendengroep waar de 3e helft erg
belangrijk was. De herinneringen kwamen
afgelopen zaterdag nog weer naar boven. Samen
met Aloys van den Boom en jongere broer Joop
Ebbers werd er over vroeger gesproken. Joop
volgt nog iedere thuiswedstrijd op de voet vanuit
zijn vertrouwde plekje en Aloys is zowel uit als
de thuiswedstrijden te vinden langs het veld. Op
de foto ziet u 185 jaar clubervaring zitten. Johan
Ebbers werd in 1982 de eerste shirtsponsor van de
vereniging en is daarna als sponsor en club van
100 lid de club trouw gebleven.

Nieuwjaarsreceptie 2019 in ons clubhuis

Triest bericht
Afgelopen december kwam het trieste bericht
binnen bij de club dat Albert Rietman op 90 jarige
leeftijd is overleden. Albert was een van de eerste
leden van de “Club van 100” en moedigde de
commissieleden aan om een en ander te
realiseren; alles voor club!, zei Albert vaak. We
zijn hem veel dank verschuldigd voor wat hij
heeft gedaan voor GSV’38.

Hoofdtrainer Wim Bleijenberg verlengt
contract.
Voor de kerst heeft het trainer Wim Bleijenberg,
in samenspraak met spelersgroep en bestuur, te
kennen gegeven nog een seizoen door te willen
gaan. Hiermee gaat Wim zijn derde seizoen in
met zijn team dat er momenteel goed voor staat.
Wij wensen Wim en zijn team alle succes toe.
Volgende nieuwsbrief zal in september
verschijnen. We zien u graag terug op ons
sportpark De Does.

