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WIJ STUREN JE EEN LICHTPUNTJE

C

orona, we kunnen er niet omheen maar er is licht in de tunnel.
De Corona-maatregelen hebben het voetbaljaar voor ons als
amateurclub tot een jaar van financieel overleven gemaakt.
Tot nu lukt dat bewonderenswaardig, maar met veel extra
energie. Dankzij trouwe leden, sponsoren, gedreven bestuur en benaderen
van onmisbare steunmaatregelen.

Voornaamste oorzaak voor de grote financiële
problemen is de sluiting van de kantine,
waardoor de inkomsten van onze club een
enorme klap hebben gekregen. Contributie
en sponsorgeld zijn de pijlers onder de begrotingen. Die nog niet zijn opgedroogd, al wordt
ook daar de pijn gevoeld. Laten we hopen dat
Corona zo snel mogelijk de wereld uit is.
In november heeft met name de
jeugd van GSV’38 zich enorm
ingezet voor de verkoop van
loten de Grote Club Actie en is
ruim €3200,- opgehaald.
Voor oud en nieuw zijn er door
vele vrijwilligers heel veel oliebollen gebakken en verkocht waarmee er weer een bedrag kon worden bijgeschreven. Door een extra hoeveelheid te bakken zijn er ook
oliebollen uitgereikt aan de bewoners van Het Binnenrijk waar hulpbehoevende senioren verblijven. Een geweldige actie van de GSV-vrijwilligers.
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In alle vroegte stond de
bakkraam van cafetaria Joosje
al klaar en werden duizenden
oliebollen gebakken en verkocht.
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Vriendenloterij

Zoals aangegeven heeft het bestuur
achter de schermen hard doorgewerkt.
Zo kwam er op een regenachtige doordeweekse dag in de Meentsestraat te
Giesbeek een auto van de VriendenLoterij voor de deur bij een bestuurslid. De
link was snel gelegd, want het sportpark
De Does zat dicht waarna men in het
dorp op zoek is gegaan naar een GSVbestuurslid om de prijs te overhandigen.
Met onze inzending zijn wij als GSV’38
door de VriendenLoterij benoemd tot
‘Club van de Week’. Hiermee ontvangen
wij een mooie bijdrage van €5000,voor het aanleggen van o.a. een jeu de
boule baan. Deelnemers van de GSV’38
VriendenLoterij, heel erg bedankt!

Wil je ook meedoen?

Bij VriendenLoterij maken deelnemers
wekelijks kans op de hoofdprijs van
€100.000 en vele andere mooie (geld)
prijzen. Als loterijdeelnemer heb je
bovendien de mogelijkheid om voor een
zelfgekozen maatschappelijke organisatie mee te spelen, waaronder GSV’38. Je
kunt dus ook meedoen voor GSV’38!!!
Speel je al mee en je goede doel is nog
niet op GSV’38 gezet, dan kan dat simpel
worden geregeld.
Kijk voor meer informatie of om mee te
spelen op www.vriendenloterij.nl.
Wij houden u op de hoogte wanneer en
hoe we dit gaan verzilveren.
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Stoeltjes nu ook in ROVC kleedkamer

Afgelopen week hebben vrijwilligers van GSV’38 kleedkamerstoeltjes aangebracht in de kleed-kamer van ROVC. Eerder
waren er al stoeltjes geplaatst in kleedkamer De Veerstal maar
nu dus ook bij ROVC, waar de bezoekers regelmatig gebruik
van maken. De nieuwe kleedkamerstoeltjes zijn mede mogelijk
gemaakt door de ‘Club van 100’ om zo weer een wens te
mogen vervullen. De volgende doelstelling vanuit de ‘Club van
100’ staat in bestelling maar daarover later meer. Gezien deze
tijd van Corona zal het enkele weken duren voordat deze
kleedkamer in gebruik wordt genomen. Indien u nog mensen
weet die ook lid willen worden van de ‘Club van 100’, laat het
dan weten aan een van de bestuursleden.

Trainers verlengen contract

Klaas Vermeulen blijft ook volgend
seizoen trainer van voetbalclub GSV’38.
Dat maakte voorzitter Roel Greutink
namens het bestuur bekend. Het eerste
seizoen voor Klaas Vermeulen bij de
vierde klasser werd gedomineerd door
de aanhoudende coronacrisis, maar de
club heeft volgens Roel veel vertrouwen
in de jonge (39) Hengelose coach. Voor
ons staat zijn
kennis en kunde buiten kijf
en we hopen op
mooie sportieve
momenten.

Weer een wens vervuld
door de 'Club van 100'.

Nieuwe vlag met nieuw GSV-logo

Al ruim anderhalf seizoen heeft GSV’38 het nieuwe logo geïntroduceerd, dat geleidelijk aan zal
worden verwerkt binnen de vereniging. Tijdens de
twee coronagolf is er een ontwerp gemaakt om de
vlaggen te bedrukken. In nauwe samenwerking
met Erik van de Gelderse Vlaggenhandel uit
Giesbeek kwam er een prima voorstel van de pers.
Inmiddels zijn er een aantal bedrukt en heeft de
‘Club van 100’ een bijdrage geleverd. We moeten natuurlijk nog even wachten voordat deze vlaggen over ons sportpark wapperen, maar ze zien er netjes uit.

Online GSV’38 pubquiz

De quizzen in de GSV-kantine zijn erg
populair geworden en het was vaak een
“uitverkocht huis” aan de Meentsestraat.
Door de aanhoudende coronatijd organiOok trainer Ed van Mierlo heeft zijn
seerden we een online pubquiz. Maar liefst
overeenkomst verlengd en dat is ook
21 teams zaten gekluisterd aan het beeldgoed nieuws. Daarnaast stellen zij zich
scherm. Niet alleen uit Giesbeek, maar ook
binnen de club actief op. uit Lathum, Riverparc, Arnhem en Didam.
Zij zetten zich niet
Vanuit een tot studio verbouwde huiskaalleen in voor het
mer van voorzitter Roel werden door quizeerste en tweede
master Geert live de 4 x 15 vragen afgevuurd. De vragen van de quiz varieerelftal, maar hebden met een grote G van Geografie, GSV’38, Gokken, Giesbeek en Gezond
ben ook oog voor
verstand. Juryleden Gerben en Joost hielden de scores bij. Na de vele positieve
de opleiding van
reacties en daaruit voortvloeide enthousiasme is het bestuur voornemens om
jonge spelers binnen
binnenkort weer een quiz te organiseren met daarbij een muziekbingo.
GSV’38.
Houd u onze social media in de gaten voor updates.

Contributie seizoen 2020-2021

Bij de vorige uitgave van de Nieuwsbrief in september 2020 zat ook een factuur voor het lidmaatschap van de ‘Club van 100’.
Indien u de bijdrage van € 50,- nog niet heeft overgemaakt, verzoeken wij dit alsnog te doen, zodat wij onze doelstellingen voor
dit seizoen kunnen realiseren. Voor degene die dit betreft hebben wij een herinnering bijgevoegd.

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