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FINGERS CROSSED VOOR EEN MOOI NIEUW SEIZOEN!

I

n het seizoen 2020-2021 konden
amateurs amper voetballen vanwege de coronamaatregelen. De
vrees bestond daarom dat heel
wat voetballers zouden stoppen,
maar op basis van de teaminschrijvingen denkt de KNVB dat het wel meevalt.

Recreatiepark ‘De Veerstal’
verlengt hoofdsponsorschap.

“De vrijwilligers bij GSV’38 hebben een
geweldige job geleverd door al die
maanden het verenigingsleven toch zo
goed mogelijk draaiende te houden”,
zegt voorzitter Roel Greutink. “Er is
zelfs een kans dat corona helemaal
geen leden heeft gekost. De loyaliteit
aan de club en het (vrienden-)team
blijkt groot, evenals de aantrekkingskracht om gezamenlijk in competitieverband wedstrijden te voetballen.”

DIRK VAN DER VEEN

Het afgelopen seizoen moest al in oktober worden stilgelegd en kon in het
voorjaar ook niet meer hervat worden,
omdat het lang duurde voor de versoepelingen werden ingevoerd. Jeugdteams
konden nog een paar keer tegen andere
clubs spelen, voor de senioren was dat
vanuit de overheid niet toegestaan.

Speelschema GSV’38 1 2021-2022

(www.gsv38.nl)

Alle onderstaande wedstrijden beginnen om 14.00 uur.
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Hopelijk dat we het nieuwe seizoen
volledig kunnen benutten om het
schema af te werken met leuke wedstrijden en vertier. Zodra alle lichten
inzake corona op groen
gaan, zal de commissie
starten met een
bijeenkomst waarGS
over zij u zullen
informeren. Wij
hebben er weer
zin in en hopen
dat het gaat lukGI
ken. Fingers crossed.
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26 september
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober
7 november
21 november
28 november
5 december
12 december
23 januari
30 januari
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GSV’38 – Loil
Arnhemia – GSV’38
GSV’38 – Veluwezoom
Doesburg – GSV’38
GSV’38 – Elsweide
Loo – GSV’38
GSV’38 – Angerlo
Basteom – GSV’38
GSV’38 - Jonge Kracht
Westervoort – GSV’38
GSV’38 – Sprinkhanen
RVW – GSV’38
Groessen – GSV’38

6 februari
13 februari
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart
3 april
10 april
24 april
1 mei
15 mei
22 mei
29 mei

GSV’38- Doesburg
Veluwezoom – GSV’38
GSV’38 – Basteom
Elsweide – GSV’38
GSV’38 – Loo
Angerlo – GSV’38
GSV’38 - Westervoort
GSV’38 – RVW
Jonge Kracht – GSV’38
Sprinkhanen – GSV’38
GSV’38 – Groessen
Loil – GSV’38
GSV’38 - Arnhemia
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Contributie seizoen 2021-2022

Bij deze Nieuwsbrief zit ook een factuur voor het lidmaatschap van de “Club van
100”. Hiermee kunt u het bijdrage van € 50,- overmaken waarmee we weer vele
doelen kunnen realiseren voor de club. De koffiekaart die vorige seizoen is bijgevoegd om tijdens de rust, voor of na een wedstrijd van een bekertje koffie of thee
te kunnen genieten blijft geldig. De bijgeleverde toegangskaart geeft bij vertoon
aan de poort vrij toegang tot de thuiswedstrijden.

Doelstellingen

Afgelopen seizoen hebben we de doelstellingen bij moeten
stellen ivm corona. Toch bleef het onderhoud doorgaan. Door
een groep vrijwilligers is het houtwerk weer keurig in de verf
gezet en er wordt druk gewerkt aan het onderhoud van het
sportpark. Er zijn enkele gereedschappen aangeschaft om de
vrijwilligers van de maandaggroep van gemakken te voorzien. Daarnaast zijn er stoeltjes geïnstalleerd in de gasten-

Twee nieuwe doeltjes voor de jeugd.

kleedkamer, nieuwe clubvlaggen geprint en trainingspoppen
ingekocht. Inmiddels zijn er voor dit seizoen twee nieuwe
doeltjes met netten voor de jeugd aangeschaft, waarmee we
met de doeltjes kwalitatief weer goed zijn uitgerust.
Het sportpark werd nog wel getroffen door een zomerstorm in
juni waar twee bomen omvielen en de tent de lucht in ging.

Ai, daar ging onze tent!

Zie hier onze nieuwe tent.

✞ In memoriam

Begin augustus kwam het triest bericht
binnen dat ons trouwe lid Jan Balduk op
73-jarige leeftijd is overleden. Jan was
samen met zijn vrouw Elly lid van het eerste uur en bracht samen met een ander
lid het idee in om een AED aan te schaffen voor op het sportpark. Jan was eerder verzorger bij de voetbalclub, achter
de schermen actief en stond nu nog
steeds op toerbeurt op zondagmorgen
achter de bar. Wij wensen zijn familie en
vrienden veel sterkte met dit verlies.

Zo vader, zo zoon.

👍

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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