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ndanks dat wij voor ongeveer alle denkbare scenario’s wel een draaiboek
hebben en inmiddels
expert zijn in het herinrichten van competities, zijn wij nu
druk doende om de gevolgen van het
coronavirus te verwerken. Ons voetbalhart is uiteraard geraakt omdat het volledige voetbal stilligt. Deze situatie
brengt onzekerheid met zich mee en
vanzelfsprekend maken we ons zorgen

over wat er kan gebeuren. Het stelt u en
onze leden bloot aan nieuwe uitdagingen en dilemma’s, die we zo goed als
mogelijk en met elkaar het hoofd moeten bieden. Maar wat om ons heen overheerst, is begrip en overtuiging. Nog
nooit in de sportgeschiedenis, anders
dan tijdens oorlogen, zijn er zoveel
maatregelen genomen om dit virus de
kop in te drukken. Het belangrijkste
blijft uw en onze gezondheid. In eerste
instantie waren we verrast door het

bericht van de KNVB om alle activiteiten te staken maar toen Mark Rutte een
pleidooi hield was het toch echt serieus.
We hebben als organisatie van de ‘Club
van 100’ nog een uitstapje op het programma en we hadden u in deze
nieuwsbrief willen uitnodigen. We
verschuiven dit programma naar het
najaar, wanneer het hopelijk dan weer
rustig en vertrouwd is. Het Sportpark
De Does is nu dus gesloten en alle activiteiten zijn opgeschort tot nader order.

Nieuwe trainer

De 38-jarige Klaas Vermeulen uit
Hengelo (Gld) gaat het komende
seizoen de opvolger worden van de
vertrekkende GSV’38-trainer Wim
Bleijenberg. Deze relatief jonge
moderne trainer is een enthousiaste
persoonlijkheid, net als Wim, en
past goed bij de jonge spelersgroep.
De Huissenaar Wim vertrekt na drie
seizoenen bij de voetbalclub aan
de IJssel. Hij blijft langs deze rivier
actief, maar nu in Westervoort.
Klaas Vermeulen was eerder
als trainer actief bij VIOD in Doetinchem en HC’03. Zijn voetbalervaring heeft hij opgedaan bij 1e en 2e
klasser PAX in Hengelo.

Doelstellingen

Inmiddels heeft de ‘Club van 100’ ook
een leuk bedrag overgemaakt voor de
realisatie van het zogenaamde Pannaveldje waarop zowel jong als oud straks

lekker kan sporten op een stuk kunstgras. De afbouwfase is aangebroken en
na verwachting had de opening plaats
kunnen vinden, maar door omstandigheden wordt dit verschoven. Ook is er
door ‘Club van 100’ een inloopmat aangeschaft bij de entree van de kantine
en een nieuwe energiezuinige vrieskist
voor zowel de kantine als in de verzorgingsruimte.
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Nestkastjes op het sportpark.

In samenwerking met de ‘Club van 100’ en de Vogelwerkgroep Zevenaar
hebben vrijwilligers van de maandaggroep 10 nestkasjes verspreid over het
sportpark opgehangen. Toeval wil dat oud selectie keeper Jan Beerntsen nu
voorzitter is van deze vogelwerkgroep. De nestkastjes moeten mezen en ander soort gevogelte de ruimte bieden
om op het sportpark te verblijven. Zeker een optie
om de eikenprocessierups te bestrijden, maar
natuurlijk ook om de populatie van de vogels te vergroten. Er wordt nog bekeken of er een uilenkast
langs veld 2 kan worden opgehangen. De achterliggende weilanden zijn natuurlijk een prima foeragegebied, maar de Rivierweg kan een barrière zijn.

Grote opruimactie langs veld 3!

Momenteel wordt er hard gewerkt door Ataro en vrijwilligers
om een lang gekoesterde wens van vele voetballers in vervulling te laten gaan. De veel te dik geworden struikenpartij
tussen veld 3 en de tennisvelden zijn eruit gehaald.
Hierdoor is een mooi ruimtelijke beeld ontstaan. Wie heeft
er niet minutenlang naar een bal moeten zoeken wanneer

deze in de ondoordringbare haag was verdwenen.
Overigens werden er drie trainingsballen teruggevonden
en een veelvoud aan tennisballen. Prima actie onder
passende omstandigheden uitgevoerd, waarvoor dank
aan de uitvoerders en
initiatiefnemers.

Contributie

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.
Volgende nieuwsbrief zal in
september verschijnen.
We zien u graag terug op
ons sportpark De Does.

VOLG ONS OP HET WEB WWW.GSV38.NL OF FACEBOOK @Gsv38
DEZE NIEUWSBRIEF WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR GEERT WIEGGERS EN WWW.DESIGNATTHEPARC.NL

Nieuwsbrief Club van 100, GSV’38 - april 2020

-2-

