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Oprichtingsdatum
Sportpark:

Bankrekeningnummer:
Girorekening:
Secretaris:

Ledenadministratie /
Redactie clubblad:

7 maart 1921
Lange \iVagenstraat 28, Gilze
Postbus 137, 5126 ZJ Gilze
telefoon: (016í5) 1993
I í.66.09.559 (Rabobank Gilze)
437Í 10
Ad Klaassen
Voortstraat 6, Gilze
teleÍoon: (016í5) 5410
ïVilliam Akkermans
Pastoor van Dijkplein í1,5126 HD Gilze
teleÍoon: (01615) 5801

\- In dit nummer o.a:
> > Competitieindeling senioren/ieugd
>> Voorlopig oeÍenprogramma senioren

'> Competitieprogramma 415 september en 11112 september
>> Verslag ledenvergadering 14 juni jl.

WIJ FELIC ITEREN IN ........AUGUSTUS
Maarten van Kuyk
Danny Cevcik
Tonio Wouters
Alexander Wirken
Rinie Kreeft
Ad Marijnissen
Johan Gillis
Jeroen van Beijsterveldt
Marion van Engelen
Cees Smeekens
John GraaÍmans
Koen van Raak
William Akkermans
Maikel Klaassen
Jos van Riel
Louis Bouman
Marcel Hendriks
David Bogaarts
Mike Hellemond
Martin Oerlemans
Ronald Smeekens
Koen van Hoesel
Jan Oprins
Pascal Roovers
Ton de Visser
Willem Diepstraten
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13
17
22
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28

HET WETEN WAARD:
> > 28 en 29 augustus: jeugdtournooi Gilze, voor A, B, C en D-jeugd!
> > 30 augustus a.s.: ALGEMENE LEDENVERGADERING !!!
> > 5 september: aanvang competitie
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VERSLAG LEDENVE ERING dd. 14 JUNr 1993
Aanwezig: zie presentielijst, incl. bestuur 44 leden
AÍgemeld: Alb. Faes, Jac. Broers en W. Diepstraten

1. Opening door de voorzitter.
Voorzitter J.van Dijk opent om 20.10 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Deze ledenvergadering is vastgesteld om voora! op het organisatorische vlak afspraken te maken om
het nieuwe seizoen goed te kunnen laten beginnen.
2. Goedkeurinq notulen ledenverqadering dd 18-2-93.
Secretaris F.Geerts leest deze notulen voor. Hierop worden door de voorzitter enkele aanvullin-
gen/antwoorden toegevoegd m.b.t. de aankoop van de kantine.
-De gemeente garantie voor de lening t.b.v. de aankoop van de kantine is gewiizigd door het niet
meer met name te noemen bankinstelling. Dit omdat de Rabo ons een aanbieding heeÍt gedaan voor f
120.000,- bii7,3"/" over 20 jaar. Volgens teleÍonische mededeling is de goedkeuring bij de gemeente
hiervoor binnen.
-De overeenkomst met Grolsch/van Enschot inzake een 'lening' van Í 15.000,- moet nog definitieÍ
gemaakt worden door de juridische afdeling van Grolsch. Afspraken met v Enschot voor bonus op
Palm is akkoord.
-Met de gemeente is onderhandeld over de passage in de overeenkomst m.b.t. de terugkoop-regeling.
De strekking van het artikel is nu dat bij wijziging van het bestemmingsplan van het sportpark, de
economische waarde van het gebouw in onderling overleg wordt vastgesteld en overleg plaats vindt
conÍorm het Burgelijk Wetboek.
Hierna wordt het verslag door de vergadering goedgekeurd en ondertekend.
3. Stand van zaken m.b.t. de aankoop van het clubqebouw.
De belangrijkste punten zijn bij punt 2 altoegelicht.
4. Bekend maken commissies.
De trainers voor het nieuwe seizoen zijn:
Jan Fitters, trainer selectie; Johan Luyten, trainer jeugd; Ad v d Ouweland, trainer overige senioren;
W. de la Chambre, trainer dames; Martijn Aarts gaat helpen bij de keepers-training + selectie.
De voorzitter heeft nog een mededeling m.b.t. de kantine-coördinatie. Hij leest de brieÍ voor van
Johan Oprins waarin deze uiteenzet waarom hij de kantine-coördinatie niet meer kan doen.
5. Bestuursverkiezinq
De voorzitter geeft eerst een correctie op de omschrijving in de agenda. Volgens het vastgesteld
rooster zijn periodiek aftredend J.van Dijk en B van Bezouw en deze stellen zich niet- herkiesbaar.
Hiernaast bedanken ook F.Geerts, W.Kock en J.Clemens voor het bestuur en treden dus ook af. J.van
Wanrooy en A.Klaassen bliiven gewoon zitting houden in het bestuur.
Voorzitter J.van Dijk geeÍt een toelichting op dit besluit, zowel voor hemzelÍ, na 25 jaar voorzitter te
zijn geweest, als voor de overige betrokken bestuursleden.
Door dit besluit kan gestalte geven worden aan de "verjonging" van het bestuur.
Per brieÍ van25l4l93 is conÍorm artikel 12van de statuten de kandidaatstelling binnen gekomen van
W.Akkermans. Verder ziin er geen kandidaten gesteld.
W.Akkermans geeft een toelichting op zijn kandidaatstelling. Hij vindt het jammer en een beetie unÍair
dat het huidige bestuur op deze manier meent te moeten handelen. Het Íormeren van een nieuw
bestuur kost tijd en waagt de voorlopige medewerking van het huidige, demissionair bestuur tot biiv.
oktober 1993.
De voorzitter antwoordt dat de zittende bestuursleden natuurlijk willen meewerken tot een goede
overdracht, maar dit moet wel in tiid duidelijk beperkt blijven.
Een ander punt is de 'anonieme kop-stoter'. De voorzitter heeft via de clubbladredaktie (W.Akker-
mans) gewaagd of de schrijver van het gevwaakte stuk zich bekend wil maken en met het bestuur wil
praten. Dit wil deze persoon echter niet doen omdat 'het toch geen zin heeft'.
Hierna wordt de vergadering geschorst en overlegt het bestuur.
Na heropening van de vergadering deelt de voorzitter mede dat de huidige bestuursleden bii hun
voornemen blijven, dus nu aftredend zijn. Er moet voor I september een ledenvergadering worden
uitgeschreven om de nieuwe samenstelling van het bestuur door de ledenvergadering te laten
bekrachtigen. ConÍorm de statuten moet over kandidaten schrittelijk gestemd worden en waagt de
kandidaatstelling van W.Akkermans te ondersteunen. Volgens de telling van de aanwezigen ziin er 52
stemgerechtigden.
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De uitslag bekendgemaakt door het stemburo luidt:
"ja": 49 x; "voot'': 1 x; blanco: 1 x; "William": I x.
Hiermee is W.Akkermans gekozen als bestuurslid.
Voorzitter J.van Dijk spreekt een persoonlijk dankwoord uit voor het in hem gestelde vertrouwen
gedurende de aÍgelopen 25 jaar. Ook namens de overige bestuursleden, zowel de scheidende als de
zittenblijvers, bedankt hij de aanwezigen voor de steun die het bestuur mocht ondervinden van de
leden.Hierna overhandigt hii de voorzittershamer aan W.Akkermans.
W.Akkermans bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en zegt dat de het
Íormeren van een nieuw bestuur voor 1 sept moet gebeuren. Tot die tijd moet er Íormeel een
voorzitter zijn, zeker tijdelijk. De vergadering moet hiertoe een voorzitter kiezen.
De uitslag van het stemburo luidt:
"J.van Wanrooy/': 12 x; "A.Klaassen" i 4 x; "W.Akkermans": 35 x; blanco I x
Omdat er ook Íormeel een secretaris moet zijn, moet hierover ook gestemd worden.
De uitslag van het stemburo luidt:
"J.van Wanrooy': 12 x; "A.Klaassen": 35 x; blanco: 4 x
Hiermee wordt de samenstelling van het bestuur:
W.Akkermans, voorzitter; A.Klaassen, secretaris; A. van Wanrooy, lid.
Het nu gekozen bestuur kan aan de 'oude' bestuursleden via bijv. een volmacht de afhandeling van
de aankoop kantine Íormeel toestaan. Hierna waagt de tijdelijke voorzitter W.Akkermans om personen
die interesse hebben in een bestuursÍunctie om zich te aan te melden.
6. Mededelinqen
Er zijn geen mededelingen te doen.
T.Xondwaaq
Toon Faes: waagt om 'nieuwe' bestuursleden niet uit de commissie(s) te werven.
J.v.Engelen: meent te mogen spreken namens vele aanwezigen en zegt dat hij het betreurd dat het

zo moest gaan en wenst het nieuwe bestuur veel sukses.
Gerard Aarts: bedankt namens velen het 'oude' bestuur voor de verrichtte werkzaamheden voor de

vereniging. Vraagt de aandacht van het 'nieuwe' bestuur om aan de diverse mede-
werkers te wagen of ze in het nieuwe seizoen weer kun werkzaamheden willen verrich-
ten.

8. Sluitinq
Om 22.22 uur sluit voorzitter W.Akkermans de vergadering.

WIJ VERWELKOMEN:
* Rignald Kock, Wildschut 14, (1í jaar)
* Frans Sebregts, Besterd 5, (19 jaar)
* Eustach Mutsaers, Nieuwstraat 143, (20 jaar)
* Erwin Stet, HoÍstad 20, (25 iaar)* Jola Bink, Kapittelstraat 24, dame dus leeftijd wordt niet genoemd!
* Ernest olde Scheper, Abdis van Thornstraat 26, (27 iaar, rustend lid)
* Judith van Hoof, Hengelstraat 56, (dame, idem ats Jola Bink)
* Sue van Gils, Burg. van Poppelstraal l24, (11 jaar)
* Bas Stuyk, Heuvelstraat 9, (11 jaar)
* Richard Kluyt, Europalaan 118, Tilburg, (23 jaar)
* Ron van Riel, Zaaren 184, Rijen, (28 jaar)
* Ron Broers, lndustriestraat 7, Chaam, (24 jaarl
* Maikel Klaassen, Berkstraat 12, (12 jaarl
* Jeroen Gornelissen, K. Wagenstraat 19, (10 iaar)* Sander de Vet, Ridderstraal22, {7 iaarl* Kim vd Boom, Kruithoorn 14, (11 jaar)
* Jasper GraaÍmans, Burg. van Poppelstraat 90a, (8 jaar)
* Bas Smeekens, Geren 10, (10 jaar)
* David Bogaarts, Nerhovensestraat 37, (15 jaar)
* Christian Marijnissen, Versterstraal'17, ( 6 jaar)
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EVEN EM ENTEN.KALEN DER:
datum: evenement: tiid:
27 aug. bedankavond kantinemedew.
28129 aug. jeugdtournooi 10.00u
30 aug. alg. ledenvergadering 20.00u
23 sept. trouwdag Helwin Clemens en 18.00u

Nancy de la Chambre

orqanisatie:
kantinecie.
jeugdcie.
bestuur
de Hooikar

NIEUWS VAN HET BESTUURS.FRONT:
Op 14 iuni j!. is zoals bekend het bestuur voor het grootste gedeelte afgetreden en hebben thans
zitting hierin: Jos van Wanrooy, Ad Klaassen en William Akkermans. Laatstgenoemde heeft (noodge-
dwongen) de taak van interim-voorzitter op zich genomen met als eerste doel het Íormeren van een
nieuw bestuur. Met het vorige bestuur werd aÍgesproken dat uiterlijk tot í september í993 de lopende
zaken werden aÍgewerkt en zonodig overgedragen. Eerlijk gezegd is het mij niet meegevallen. Van de
ene op de andere dag kreeg ik een voor mijn gevoel zo verantwoordelijke taak die ikzelÍ absoluut niet
ambieerde. Normaal gesproken wilde ik mij gedurende het eerste jaar met alle 'ins' en 'outs'
vertrouwd maken, maar die tijd werd mij niet gegund.
Zo goed en zo kwaad als binnen mijn vermogen lag heb ik met veel leden gesproken over hun
werkwijzen en geinÍormeerd naar hun ideeën. Dit heeft veel tijd gekost maar het was de moeite waard.
Juist op die manier kon ik ook ervaren hoe bepaalde leden over een aantal zaken dachten en kon ik
mijzelf een beeld vormen van hetgeen een nieuw bestuur te wachten zou staan.
Op bepaalde momenten zag ik soms de bomen in het bos niet staan! lk heb ervaren dat een
voorzitter inderdaad haast management-kwaliteiten moet bezitten om een en ander op kordate wijze te
besturen.
Zou er ooit één haar op mijn hooÍd aan hebben gedacht dat ik een voorzitters-Íunctie zou ambiëren,
dan kan ik u nu reeds verklappen dat ik zeker weet dat die bewuste haar spontaan is uitgevallen.
Gelukkig is er op korte termijn enige verlichting van mijn taak in het verschiet. Arno Aarts as bereid de
ledenadministratie van mij over te nemen en Albert Smeekens wil dit wellicht doen met betrekking tot
de redactie en verzorging van het clubblad.
Zodra dit inderdaad een Íeit is wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Overigens ben ik dank verschuldigd aan Wout Kock en Jerry Aarts omdat met zij erin zijn geslaagd
tijdig het jaarverslag gereed te hebben.
Voor het vorige bestuur is dat prettig omdat hun werk ook financieel is aÍgesloten en voor het nieuwe
bestuur is het mogelijk nog voor aanvang van de competitie met name de Íinanciële zaken op een rii
te hebben staan en een voorlopige begroting te kunnen presenteren.
Overigens en dat is in elk geval al een opsteker, het Íinanciële resultaat valt zowaar niet tegen!

Terugkomende op de vorming van het bestuur.
Ondertussen heb ik de toezeggingen gekregen van Jerry Aarts, Mart Machielsen en Cees Kock om
zich kandidaat te stellen als bestuurslid tijdens de eerstvolgende ledenvergadering.
Hoewel ik de voorkeur van elke kandidaat weet, spreekt het vanzelÍ dat voordat de taken/porteÍeuilles
kunnen worden verdeeld, zij eerst door de leden moeten worden gekozen. Uiteraard hoop ik dat u uw
stem niet verloren laat gaan en de kandidaten door een massale stem-ondersteuning een hart onder
de riem steekt. Een kandidaat-voorzitter heb ik nog niet kunnen vinden. Dat is jammer omdat met
name op korte termijn een aantal beleidsbepalende beslissingen genomen moeten worden die
vastgelegd worden in een beleidsplan. ln dat beleidsplan dat (in mijn ogen) een 3-tal invalshoeken
kent, te weten, organisatorisch, technisch en Íinancieel moet de toekomst van onze vereniging
worden uitgestippeld. Uiteraard moet een dergelijk beleidsplan 'gedragen' worden door de leden zodat
u mag verwachten dat te zijner tijd hiervoor een ledenvergadering wordt uitgeschreven. Ter voorberei-
ding hierop zullen alle commissies hierin worden gekend en ook de mogelijkheid krijgen de
bouwstenen aan te dragen. Met een begeleider van de KNVB is heeft een eerste onderhoud
plaatsgevonden en dit resulteerde in "huiswerk" voor de (kandidaat)bestuursleden. \lVii kregen
allemaal een boekwerk van een 70-tal pagina's met wagen en antwoorden dat uiteindelijk een analyse
moet opleveren van onze vereniging. Vervolgens zullen er werkgroepies worden geformeerd dat met
begeleiding van de KNVB een beleidsplan gaan opstellen. De hiermee gepaard gaande kosten ziin zo
gering, mede omdat een en ander gesubsidieerd wordt door de KNVB, dat wij in principe dit aanbod
zullen accepteren.
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Zodra dit alles definitief is zullen wij de verschillende commissies inÍormeren en wagen naar hun
mening omdat zoals gezegd "het gedragen moeten worden,, door de leden.
Ten slotte rest mii nog te danken de oud-bestuursleden omdat zij bereid zijn geweest en dat ook voor
de toekomst nog ziin, de nodige inÍormatie te geven om onze vereniging te besturen. Het zijn vaak
van die simpele dingen maar ook van zwaarder kaliber waarbij een stuk ervaring en achtergrondken-
nis gewenst is. Joop, Wout, Frans, Bert en Jac, bedankt voor jullie inzet!
Het zal overigens niet gemakkelijk zijn om een vereniging als Gilze te besturen. Kritiek Ieveren is 1.
Andere ideeën waarmaken is 2. Gelet echter op de intentie van de nieuwe (kandidaat)bestuurders zie
ik met veel vertrouwen de toekomsl tegemoet. Daarnaast rekenen wii op de steun van de leden en
verwijs ik u naar de nieuwsbrief die u tegelijk met de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering
hebt ontvangen.

William Akkermans.

TRAININGS.P RAMMA JEUGD:
ln deze uitgave vinden jullie het overzicht aan van de eerste trainingsdagen en tijdstippen. Voor zover
mogeliik zouden wij graag iedereen willen verzoeken om bij de eerste trainingen aanwezig te zijn,
omdat we zoals voorgaande jaren weer gaan starten met één vottallige groep van spelers. Na enkele
trainingen en oeÍenwedstrijden zal pas kenbaar worden gemaakt hoe de definitieve indelingen eruit
zullen zien. Tot slot willen wij graag al bij voorbaat iedereen een gezellig en sportieÍ seizoen
toewensen.

De jeugdcommissie.

B

c

LEEFWDCAï. DATUM:
A 17 aug

19 aug
29 aug

16 aug
18 aug
28 aug

17 aug
í9 aug
29 aug

17 aug
28 aug

23 aug

23 aug

TIJD:
18.30 - 20.00u
18.30 - 20.00u
v.a. 10.00u: jeugdtournooi Gilze

19.00 - 20.00u
19.00 - 20.00u
v.a. 10.00u: jeugdtournooi Gilze

18.30 - 19.30u
18.30 - 20.00u
v.a. Í0.00u: jeugdtournooi Gilze

í8.30 - í9.30u
v.a. 10.00u: jeugdtournooi Gilze

ï8.00 - 19.00u

18.00 - í9.00u

18.00 - 19.00u

D

E

F

meisjes 23 aug

INZENDEN KOPIJ:
lndien u kopij hebt voor de volgende uitgave van "de Voorzet", verzoeken wii u die uiterlijk 10
september a.s. in te leveren! (bijv. in de bus in de kantine).



-6-

COM PETITIEINDELI NG JU NIOREN/MEISJES/PUPILLEN:

A1: (Najaarsreeks):

A2: (Najaarsreeks)

B: (Najaarsreeks)

C: (Naiaarsreeks)

Meisjes

Dí: (Najaarsreeks)

(Najaarsreeks,
zeven-tallen)

El: (Najaarsreeks)

'._ E2: (Najaarsreeks)

E3: (Najaarsreeks)

1. Jong Brabrant
2. S.C. 't Zand
3. Nemelaer

1. SVSSS 2
2. RKDVC 3
3. Gilze 2

1. RKTW 2
2. Gilze
3. FC Drunen

í. GSBW 2
2. Oirschot Vooruit 2
3. RKDSV

1. Gilze
2. Berkdiik
3. Blauw Wit
4. SV Capelle

1. Beerse Boys
2. Viola
3. RKDSV

1. Gilze
2. Were Di
3. Oirschot Vooruit
4. Audacia

1. Willem ll 2
2. SC 't Zand 2
3. Longa

1. Gilze 2
2. Sarto 4
3. Ons Vios 2

1. Gloria UC 3
2. SC 't Zand 7
3. Viola 3

4. Gilze
5. Waspik
6. Z|GO

4. sET I
5. GFC 1

6. WSC 3

4. SV Capelle
5. SSC
6, Baardwijk

4. Gilze
5. Longa 2
6. Viola

5. Jong Brabant
6. Nemelaer
7. Uno-Animo 1

8. Uno Animo 2

4. VOAB 2
5. Audacia
6. Gilze

5. Viola
6. Beerse Boys
7. Taxandria

4. Sarto 2
5. WSC 2
6. Gilze

4. VOAB 3
5. Viola 2
6. Gloria UC 2

4. Sarto 7
5. ..........
6. Gilze 3

D2:

F: Hiervan zijn op dit moment nog geen indelingen bekend!

VRAAG EN AANBOD:
gevraagd:

aangeboden

gevraagd:

Schilders om de "bouwploeg" van onze supportersclub behulpzaam te zijn bii het
schilderen van onze kantine. lnformatie: Hank van Gestel oÍ Jos van Wanrooy.

Schilderen kantine, uitermate geschikt voor leden.

Kopij van het jeugdkamp in Nistelrode: Jongens, laat de ervaringen eens horen!
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COMPETITIEPROGRAMMA JEUGD. 4 en 11 september 1993:

DATUM: TEAM:
4 sep AllA.z

Bí
c1

íï sep A1
A2
B1
c1
Meisies
D1
D2
E1

E2
E3
F1
F2

TIJD:
í4.30u
10.00u
13.00u

14.30u
13.15n
12.45u
13.00u
08.30u
09.30u
08.30u
10.00u
10.í5u
10.00u
I 1.15u
11.00u

Gilze
wsc 3
SV Capelle
Gilze
Uno Animo
Gilze
Taxandria
Gilze
Viola
Gilze 3
Riel
Gilze 2

WEDSTRIJD
Gilze
o.N.r
Gilze

- N.E.O.
- Gilze
- Waspik

- SC't Zand
- Gilze 2
- Gilze
- Oirschot Vooruit
- Gilze
. RKDSV
- Gilze 2
- Longa
- Gilze 2
- Viola 3
- Gilze í
- Sarto z

(bekerwedstrijd)
(bekerwedstrijd)
(bekerwedstrijd)

LET OP:

COMPETITIEINDELING SENIOREN:
3e klasse C: 1. OSC'45

2. SCO
3. Veerse Boys
4. RKDVC
5. Vlijmense Boys
6. TGG

Res. 3e klasse B 1. Beek Vooruit 2
2. GSBW 2
3. Jong Brabant 2
4. Alliance 2
5. NOAD 2
6. RAC 2

Klasse 211: 1. DIA 2
2. VCW 2
3. sco 2
4. UW',40
5. Advendo 2
6. Baronie 4

1. Veerse Boys 4
2. Gilze 4
3. TSC 4
4. JEKA 3
5. Unitas'30
6. EVV',58

*De tijden die bij de wedstriiden staan vermeld, zijn ingeval van een thuiswedstriiden
aa nva ngstiid en en bij uitwedstrijden vertrekti iden.
*(wsch) = vriendschaPPelijk.
*Raadpleeg altijd even de programma's/mededelingen die in het weekblad worden
gepubliceerd. Er kunnen namelijk altijd wijzigingen in of aanwijzigingen sp het
programma zijn!

7. Gilze
8. Nemelaer
9. Helvoirt
í0. Dongen
11. Beek Vooruit
12. Hertogstad

7. Gilze 2
8. Audacia
9. RKDVC 2
10. Virtus 2
1ï. Uno Animo 2
í2. Sarto 2

7. Gilze 3
8. Veerse Boys 3
9. Be Ready 2
10. FC de Geeren 2
11. Chaam 2
12. Bavel 3

7. Terheyden 3
8. Beek Vooruit 3
9. Be Ready 3
10. Raamsdonk 2
11. Baronie 5
12. Madese Boys 3

Klasse 212
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Klasse 431

Klasse 432

Dames:

VOORLO

1. Viola 5
2. RKTW 9
3. Gilze 5
4. SVG 7
5. Willem ll 6
6. Chaam 5

í. Viola 5
2. GSBW 9
3. VOAB I
4. Gloria UC 4
5. Willem ll 7
6. Korvel 5

1. GESTA
2. Madese Boys
3. Moerse Boys
4. Olympia'60
5. Boeimeer
6. EW',sg

7. Riel 4
8. Hieronymus 4
9. Longa 5
10. voAB 8
11. WSJ 4
12. GSBW I

7. Hieronymus 5
8. Riel 5
e. svc 8
10. Chaam 6
11. TAC/BWB 3
12. SC'tZandT

7. Right Oh
8. ............
9. Viola
í0. Chaam
1í. Terheyden
12. Gilze

PIG OEFENP ROG RAMMA SENIOREN: 12 llm 29 auo. 1993
12 aug

15 aug.:

18 aug.:

19 aug.:

22 aug.|

24 aug.:

28 aug.:

29 aug.:

Zundert I
Zundert 2

Gilze í
Dongen 2
Viola 3
Gilze 4

Gilze ï:
Gilze 2:
Gilze 3
Sarto 4
Sarto 5
Gilze 6

G.F.C.

S.S.S. 1

Viola 4
Viola 5

Gilze 1

Gllze 2

Dongen 1

Gilze 2
Gilze 3
Viola 4

't9.00u

í9.00u

12.00u
12.00u
1 1.00u
12.00u

12.00u
12.00u
í0.00u
10.00u

í9.30u

í7.00u

11.00u
10.00u

Gilze 2: TournooiV.V.R.

Gilze 1: TournooiV.V.R.

TournooiV.V.R
TournooiV.V.R
- Sarto 3
- Gilze 4
- Gilze 5
- Sarto 6

Gilze

Gilze 1

Gilze 5
Gilze 6

(íe bekerronde)

31 aug.: 2e bekerronde Gilze I (?)

AÍmelden voor wedstrijden oÍ trainingen tijdig doorgeven aan leiders of trainer(s).
N.B.: TeleÍoonnummer HooÍdtrainer, Jan Fitters: (privé: 04168-í984); (werk: 01621-13755)

Raadpleeg altijd even de programma's/mededelingen die in het weekblad worden gepubli-
ceerd. Er kunnen namelijk altijd wijzigingen in of aanwijzigingen g het programma ziin!
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COMPETITIEPROGRAMMA SENIOREN. 5 en 12 september 1993:
DATUM: TIJD: WEDSTRIJD: VERTREK:
5 sep 14.30u T.G.G. - Gilze 13.00u

í 1.30u RAC 2 - Gilze 2 10.30u
12.00u Baronie4 -Gilze3 11.00u'12.00u Gilze 4 - Baronie 5
12.00u Gilze 5 - VOAB I
í0.00u Gilze 6 - SC 't Tand 7

10.00u GESTA - Gilze Dames 09.00u

í2 sep 14.3Ou
11.30u
12.00u
í ï.30u
í0.00u
12.00u

Gilze - Vlijmense Boys
Gilze2 -NOAD2
Gilze3 -Advendo2
Raamsdonk2 -Gilze4
Longa5 -Gilze5
TAC/BYIíB3 -GilzeG

í0.30u
09.00u
11.00u

Í0.00u Gilze - EW'59

NIEUWS VAN DE SUPPORTERSCLUB
Een nieuw seizoen staat voor de deur voor de leden van de V.V. Gilze en ook voor de vele supporters
van de V.V. Gilze. Het is weer zover, wij kunnen weer massaal naar het Sportpark toe. De voetballers
om te trainen en hun wedstrijden te spelen en de supporters om hun elftal te steunen en aan te
moedigen. Hoorde u nog niet bij de supporters, kom eens naar het sportpark toe. En moedig de
Gilzer spelers aan, maar laat de trainers/leiders beslissen wat er binnen de lijnen gebeurt. Ook zij zijn
er een heel seizoen mee bezig. En volgens ons heett elke speler graag supporters langs de lijn staan.
En voor al die mensen die er altijd mee bezig zijn, is het ook leuk als er mensen komen kijken. Veel
plezier allemaal en blijÍ sportief.
De SCW Gilze schenkt 48 wedstrijd/trainingsballen aan de W Gilze. Voor de senioren-junioren-
pupillen hebben wij een flinke greep uit onze kas gedaan, dus wees er zuinig op want f 25OO,- is niet
niks....... Ja u leest het goed en dit bedrag was alleen maar mogelijk met een grote korting die wii
kregen bii de reklamebord-sponsors van onze W Gilze. Normaal is dit bedrag nog een stuk hoger.
Met het trapschot zijn wij nog niet zoveÍ, dit in verband met de vakanties. Maar wij doen ons best om
dit zo spoedig mogelijk op het sportpark te hebben. Nogmaals wees er zuinig op en lever na elke
training de materialen in. Veel plezier ermee allemaal, van de supportersclub.
Onze leden hebben een compleet wedstrijdoverzicht gehad van Gilze I en 2. Dit overzicht ziet er
keurig uit, dat mag gezegd worden, prima Jan. Bewaar dit goed en u heeft er de gehele competitie
plezier van.

Het schilderwerk aan de kantine is begonnen, komt u ook meehelpen? Nu zijn wij nog maar met 5
personen bezig, uw hulp kunnen wij goed gebruiken. Het is een hele klus, maar samen klaren wii dat
wel. Voor de meesten onder ons zit de vakantie er (helaas) weer op, dus als u wilt helpen, graag!
U ziet ook hierbij springt de supportersclub bij, als wij kunnen helpen, dan doen wii wat in ons
vermogen ligt. Komt u ook uw steentie bijdragen.

Groeten en tot ziens,
bestuur SCW Gilze.

LEDENKAART MEEBRENGEN BIJ EK WEDSTRIJDEN GII-ZE 1 !!!
Bij veel leden zal bekend zijn dat het Iidmaatschap recht geeft op het gratis bezoeken van de
thuiswedstrijden van Gilze 1. Breng daarom uw ledenkaart mee als u hiervan gebruik wil maken. Voor
inÍormatie hierover kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 AUGUSTUS A.S.
Zoals reeds via een persoonlijke uitnodiging aan de betrefÍende leden is meegedeeld, verzoeken wij
eenieder naar deze vergadering te komen. De oplettende lezer heeft natuurlijk de plaats van handeling
gemist. Uiteraard is dat onze kantine, ons clubgebouw!
De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur en bevat de volgende agenda-punten:

Opening.
Notulen 14 juni 1993 (zie elders in "de Voorzet").
a. Financieel verslag 1992/í993:

' verslag kascontrole-commissie
- verslag en toelichting 1992/1993
(Leden die interesse hebben om het financieel verslag vooraÍ in te zien, kunnen dit
opvragen bii W. Akkermans.)
- decharge penningmeester
- benoeming nieuwe kascontrole-commissie

b. Begroting 1993/1994.
Verkiezing bestuur:
Zittende leden: William Akkermans (interim-voorzitter)

Ad Klaassen (secretaris)
Jos van Wanrooy (bestuurslid)

Verkiesbaar: Jerry Aarts
Cees Kock
Mart Machielsen

lndien leden zich kandidaat willen stellen, dienen zii zich, vergezeld van een verklaring dat
tenminste drie leden de voordracht ondersteunen, aan te melden bij één van de bestuurs-
!eden.

PAUZE / SCHOBSING VERGADERING
Taakverdeling bestuursleden en doelstelling.
Rondvraag.

Graag tot dan!

Zoals in reeds in onze nieuwsbrief is meegedeeld, zijn wij er (bij het ter perse gaan van deze Voorzet)
nog niet in geslaagd een kandidaat-voorzitter voor te dragen. Velen hebben wij al gevraagd en een
aantal staan er nog op ons lijstje maar als u ons daarbij behulpzaam kunt zijn: tip dan even William
Akkermans die vervolgens betrokkene zal polsen!

OPZEGGING LIDMAATSCHAP:
Het is altijd jammer als een lid zijn lidmaatschap opzegt, maar het is goed te weten voor elk lid wat hij
in zo'n geval moet doen. Overigens gaan wij ervan uit dat je beseft dat je een team-sport beoeÍent,
zodat een aÍmelding tijdens de competitie vervelende gevolgen kan hebben voor het betreflende
elftal/team. Eenmaal per jaar, uiterlijk voor 3í mei kan het lidmaatschap worden beëindigd, door een
schrifteliike aÍmeldinq bij de ledenadministratie. De iaar-contributie, die in twee termijnen van elk een
halÍjaar via een acceptgiro oÍ automatische incasso bij u wordt aangeboden, ben je altijd voor een
heel jaar verschuldigd, dus ook bij een tussentijdse aÍmelding. AÍmeldingen bij de leider alléén is dus
niet voldoende. Het is echter Íatsoenlijk om ook de leider van je opzegging op de hoogte te stellen.

SUPPORTERSCLUB, BEDANKT!
Het aanbod van onze supporters om het batige saldo van hun club ten goede te laten komen van
onze hele vereniging heeÍt het nieuwe bestuur met ontzettend veel plezier aanvaard. Door een
dergelijke geste kan onze vereniging een leuke start maken, niet alleen op voetbaltechnisch gebied
maar ook Íinancieel. lnmiddels zijn de nieuwe trainingsballen al in gebruik. Beste leden, leiders en
trainers: wees zuinig op onze materialen en zorg ervoor dat er niets verloren gaat! Zo'n bal biivoor-
beeld kost al bijna honderd gulden!!!! Nogmaals, SCW Gilze, hartelijk dank!

bestuur W Gilze


