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Lange VÍagenstraat 55
Postbus 5, 5126 ZG Gtlze
Tel. 01615-2154*
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Y.Y. G§§,ffiffi

" Oe VootzetÍ.
verwhijnt sA. l0 x psr iaar
lggit nr 7
t7 sep 19§3

Oprichtingsdatum:
Sportpark:

Bankrs&enlngnummeÍ:
Girorehening:
Sscrotarls;

Ledenadminielralis:

Hedactie clubblad:

ï Ífteart t92t
Lange ïlfagen$raat 28,, Gllze
Postbu$ 137, 5ï28 Zl Gilze
teleÍoon: {0ï615} r0$3
Í Í.6S.09.s§9 (Bahobank Gihe)
437' r0
Cees Kock, VssterRlÍaat 0, §le6 BT Gilre
telefoon: (01615) 20Sg
Arno Aarts, Van HeinsbeÍgstrsat 42, §126 Ht{ Gilto
teleÍoon: (0Í61§) 1169
William Akkermans, Pa$oq wn Dïlrplein tlr 5Í26 HD Gilze
teleÍoon: (0161§) 5801

IrrlJ FFL!§UFRE f.UN ."*.*§ §eïEUgEft-
2 BEs Stuyk
3 Ton Oerlemans en John §winkelr
À
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24
?5
27
a9
30

" Toon Diapstraten en BÍam van Hoetel
Jan de Vet
Michel Bat
Uaurlte Oertemans on Jurgon trYestenberg
Kiska Hapers, Peter Koet, Koen Mays en Jos Piiperu
Thtis en ïlest Aqrts, JudÍth vrn Hoot
Katy Bogaarls en Sernco Genits
Anka van Bezouw, Margo van Oerlemans-van Riel en JeÍoen tíyouters
Ílllay Gerrih es PëteÍ Möa§

Suppfiersclub V.Y. §tlza
Joop van Dilk
Cees Koct
Mart Machieleen
\flout Kock en Ben Pancras
Jota Bink
BrÉm Uë:Bnryn eii Christ EraaÍmsns
Nick van Piilen
Jeroen Oprins
Jan laarhoYen
Bob Clemens

'! l:.rr

w hr..Y§BIttF ts9.!s.Ëru;
* Ëpupitten: Jorie Ksck, Joey Faee, Daan Vermeulen, Joc{rpm Klije, Davey Ansems, Mark van Heii$

en Thiir Pruiiesëís 
GraaÍmens* E-Puplllen: JeÍlrey vd llVerí en Koen GraaÍmans

* O-Pupillen: fiob rran Eeek en Jurgen vd ltÍerÍ
* §enior-tU: Aimé Cruysbergs (rusteíd lld)

t _.{

.ln ditnulnmer, q=gi
rr ver§là§ laugdkamp Nistetrrode* verslag A§emene Ledenvergadering 30 augu$tua lS03
>r l5 rrfigËn aan............
>'' werk mee arn de varkeerswlligheid én onee uereniglngekar
>r v€r§tíËkkftq ni*uue ledonkaart 
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A[ï r YEts KËEnwF$lAH§lPl
Jaarliiks kost de verkeersggveiligheid ons vels
doden en gewonden. Het Eegionaal Orgaan
Ysrkeersveiligheid Brahanl gaat de konrenös
maanden inteneieve voorlichtingscampagnes
voeren om het gebruik rran autogordels te
bevorderen en het rildan onder invloed tegen
te gaan. Hierbii is ook onae verenigins ge-
waagd op enlgerlei wilze hierbtj behulpzaam te
ziin. Ën rls tegenprestatie onlvangt onue yer-
eniging gedurende de aHie 3 lotèn vísarmae
kans gemaakt kan worden op leuke geldprii
zen. Knap slom al$ we hiwop niat eouden
inhaken, Heteelfde geldt trouwens vsor het ni€t
gebruiken ran die gordell ,

v9EïBAIASFUp*
t5 sep.: Europa Cup 1,2,3 {le ronde}
2e Ë?p.: $rn ilarino-Hederland {WK}
29 §ep.: Éuropr Cup 1,2,3 {le ronde}
13 okt; HedGÍlaÍnl-EíEeland (11ÍK)

20 oH.: §uropa Cup I,a3 (Íe ronde)
3 nw,: Europa Csp 1,1,3 {2e ronde}
17 nov.: Polerlrlederlard {vsK}
24 nov.: Europa Cup S (3e rcrir,*,*)

Eurgp Cup r (Íe pculewedstÍ)
I dec.: Europe Cup § (3e ra***)

Europa Gup Í (2e porslewed$r)

EU fltr"r.Eil .\!*il, g e _we Ex:
Mct ingsng van de wedstrijd tegen \i'Ëijmense
Soys hebben wij dil we6r opgepakrt. Voor alle
duideiiikheid, de pupillen rran de wsek worden
uitgenodigd om de voorbereiding, worr*ing-up,
wedstriid en nabetpreking het eeÍste elÍial mee
te rniken. ffiens de uvedstriid mögsn ze
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plaatsnemen in de dug-out en na *ftoop wor-
den kriigen re nog esn consumptie en sen
lrietle aangeboden. Al met al een leuke erva-
ring die mogeliik ie gernaakt yoor onre D-pu-
pillen. De vor§e keer waren dat Timmy vd Yeer
en Tommy Michielsen" Trld§ van tevoren zal
bekend rryorden geÍnaakt wie daarvoor (via
loling) worden uÍtgenod§d. Je ontvangt dan
een brie{ mèt daarin uitgelegd waar jezelÍ voor
moet zorgen, ho6 hat ie aanwezig moet zijn
ene enz.

l-orE.BrJ 'GRQTE: SLUF Arï8":.
Onlangs is aan alle ieugdleden een intekenliist
overhandigd uaarop men de kopers van één oÍ
meer loten kan noteroÍr. Voor alle duidelijkheid:
hst gaat uoorloplg alleen maar om de toereg-
girq rran de kopers dat zs loten willen kopen,
want aÍrekenen doe ie pas bii het aÍleveren van
de loten, Vraag altiid uel evon om een handte-
kening zodat dgarover geen mirverstand kan
baetean. Eon lot kost f 5,00 en maar lieÍsl 80"À
is voor de veren§ing, dus t a,W. Dat ls niet
mle dus hel is zaek dat le probeert zoveel
mogelijlr loten te verkopen, dlt spel$ immers
de ieugdkat rran onle voranlslng. En zqals te
doen gebruikeliik koml dtt dhect ten goede
een de leugdteamr omdat de leugdleiderc met
de opbrengst iets leukr wlllen organiseren,
Behngrilk hleÉii le vErmelden is dat de jeugd-
cornmisaie voor da drie jeugdladen die het
megsta aaÍïtal loten hebbsn rcrkocht een te-
goedbon raedo heelt ktaagelegd. Dut meisjes
en iongenr...,.....,..verkopen díe handel!

NIEUIITEHALLES (í8:a + .1.= q§J

Doze ruhrlch wodt gew§É door een aÍtrek en
optelrom en de bedooliÍrg hbrvan zal snel
duldeliik dfn. Bif alnyrÍlg vrn h€( seizoen
m*skte de supportergc.lub een leuk gebf,ar
door onlo verenQirg nieure wedstriid- en
trainingsbollen t€ schènfen. Hlermee rruerd

bereikt dat op de uitgnven wn de W Gilze een
Ílinke (noodzrkelilke) besparlng kon worden
bereikt. Het is dan echter sest om te verne-
men dat nu al weer per ealtlo 3 ballen kwiit zijn
geraakt. (lx Gitae 2 die een wsek later treer i*
teruggëbraclrt door de vinder); tx Overige
§enkrren on ex ieugd) En dat zonder blikken oi

_a-

rtr MËMsJAM.tt . ptEr§JBsr"qffi
Op 24 augustus jl. overleed in Br*da op 79
iarige leeÍtiid, on§ Lid van V*rdiei'l*te, li/illem
Diepstraten. 1!Íif leven mee mst ziin wcuw en
Íamilie om dit onveilsachte heengaam te ver-
werken. Willem heeft onteettenrl ve*l gedaan
voor onz6 vereniging en voor de gehele §ilzer
gerneenschap" lirri zullen hem altijd dankbaar
bliiven tsmeer omdat hii het zo v*ntelfspre-
kend vond iets te den voor rnderen. Dat is
een basÍs waaÍmÉe je een vereníging kunt
opbouwen.
Eedankt llVillam I



(vervolg'*í?iÉttwè ballen")

hloasfi hii een pilsie aan de har voor de nsus
weg w*rdt gevraagd oí men die 'ene bal' nog
gev*ncle* had, ontkennend op Ífioet anlwoor-
desï. fiaíï?es en Heren, Meisjes en Jongens,
rnaar uiter**rd ook trainers, leiders en begel*i-
ders, le? p*àverdorie eens öF onze spullen. llet
bestu{^rr xal eiCh 'op *orte term$n_ beraden cp
vr.elke mani*r zulk+ lichkinrigheid tegëÍnoet
zal worden Setrsden.

W
> > ï8 august$s; geboren, Corn van Diik,
zoon van §*ndy en Jan van Dijk.
> > 23 sept+nnber: Trouwdag Helwin Clemene
en $duncy de la Chsmbre; receptie van 18.00
tot Í9,36u in 'de Hooikar',

Kruiisburgen en Nancy Kanters; receptie ven
Í8.00|ot '19,§0u in 'de Hooikar'.

vHAa§_El[a§EgE.
gevra*gd: Een 'artistiek' lH oÍ gewoon een

handig lid die in stoat is om
voor onue supportercclub een
vhg te nnaken. Er zifn gedaëh-
tèÍt om det met behulp vtn
textiel-verÍ te vervaardigen maar
dat zou ook ftunnen door ge*
bruik te maken van versehillen-
de stoflen textiel. l.gat uw gè-
dachten hierover ëGns gaan en
help de supporterscluh hier-
mee, zif laten ons ook niet in de
kou slaanl Àanmelden bli Henk
nan Gestel, tel. §5c§.

gawamgd: Hebt u gebruiHe vostbslktedin§
die uw eigen kind të klein i§
màar nog goed bruikbaar, rneldt
dit dan bii de redactie rodat u
een ander lid hiermee blij kunt
malten. De een is goedkoper uit
en u zist er wellicht nos iet$
voor terug.

Overigens zullen wij het geopperde idee om
een gabruikte voetbal-kledlngmarkt te houden
aeker tër harte nernen. Zodra hieroyer meer
beke*d ic sullen wii u via dit blad inforrneren.

§E K0r§rltgl
Elk lH wordt in *taat gesteld het r+ilerr e* aei-
len van onze $ersftiging a*n de ka*k t* ststlers.
Het mag zseË E{rltiech zijn m*ar uit*ra*rd *nk
posÍtief.
Da inzending*n wordsn ap anonieme tr*sin
geplaatst gn cicrqr si* redactÍe zal de nsarn nist
worden priiegeg*ven zonder tÉestenït$gn{J vírft
de inzender. {;tveríga*St behourlt de r*dpcti*
aich het re*ht, r,r*or inzendingen te, wëissrsrr
indien deze naar personeÉ op ean onb*ho*r{}j-
ke manier bekritísenen.
Reageren op ingezonden copy k*n aok. I*e*J*n
die zich *angesproken voëlen kunnen op di*
manisr kritiek weer*preken óf g$gfgsgsgs.

§UFPOBTEffSCLUB V.V. §IIZE

,o&

,§, c. y. y, §íize
QtlgéíirH ,/IÍ+ Í§9,

H rEUUr§ vAr*_n fr_sue[QnrËHss tu§L
Het voetbalseizoen is begonnen, de training*$
zijn reeds hervat Èn paar wëdstriiden ot tcur-
nooien ziln gespaeld. V.V. Gilre heaft een
nieuw bestuur, ni*uwe trainsr*, nieuwo ballev'r,
een nieuw kleurtiu op het *portparÍt eri *ert
aantal nieuwe leden, zourel bij de W Gike e§r
de $CW Gilzs" Ëus wat let ons allen *rn er
een mooi en sportief eeizoen van te msk*n. }}e
vele supporters die de V.V. Gila* rijk is staarr ei
te trappelen o#! iullie dit seir,oen rxeder*rvt t*
steun*n. Hoort u daar neg niet bij. kon"r cle*
e6ns Ëes keer de tÉams vsn de VV Gitxe si,{èr"i-

ftën en rnoedig rs aan. Sat is leuk vmerr ri*
spelers Èn voor de leiders ën trainsïs van a{i*
tëarn§. Maar laat de leiding over aan d* trsr*
fi€rs en leiders, deze verr*tten vee! v*erk #ri
stelten daar ook v*el urijo tijd in. Mogen wi§ x
ook vorwachten op het *portpark en bÍj d*
uitwedstrijden? Graag tst eions. |let nieurse
bestuur daÍ sp 30 cugustus i* gekazen rtr*rlssrï
wii een tijne tiid toe bii het uitvoeren v&n h*:r'l
luncties voor de W Gike. Zij kunnen op slix*
steun rekene*, wii u§n ëÍ tëÍr slo&e v**:r #e
gehele club. H4aar sn?e st&un was er al *Ixlrl*-
lijk aanwezig o.a. met de schenking van #* *ï&

ballen, de houwp!*eg die volop beeig i.s, h'*t
tchietechot dat er *nn kerxt silE. ene Se *fge-
treden besturlrsl**èn d&nkËn wii vccr hun v*Íe
werk on hun inzet voor de W Gilze gedur**d*
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{vervolg "nieuuís Supportersclub'}

vele iaren. En aok voor de Íijne sarnen"«erki*g
rnet onle §CW Gilze. Allen onze welgemeen-
d* dank en gÍaag tot ziens op ons sportpark.
Onee bouwploeg mag nog groter wsrden, mË-
de door da aankoop van de kantine. Er is veel
werk te verrichten op en rond oms sportpark.
Àle u hierbij behulpuaam wilt zijn, bel dan
S§49. ln een gemoedelijke en gezellige $eer
wordt er gewerkt, kom eens helpen met deze
ploeg rfiensen. Er ís al ontzettend veel werk
verrirht door deze ploeg, maar €r is nog van
frlles te doen: schilderen, reparatíos ran de
kentine, de tribuno, de dugouts, het tegelpad
xaliver houden, ksnt es steken enz. sm, Uw
e?eun is van hsrtë welkom.
Ëen verzo+k van het huidige bectuur gericht
aan alle leden van de SCW Gilze en natuurlijk
aok aan da leden van UV Gilze om medËyrer-
king te verlenen bii het kantinegebeuÍen onder-
sl#unen wii van harta. Als u de huidige club
vrilt ontlasten bii hun wiiwill§erswerk, dan
kunt u het beste contflct opnemsn mst Vic ïa,r
t{oek (tal. 1864}, de coördinator vàn het barge-
b*uren. Als er mansen biikomen is Vic in staat
Í*ts ruimer te plannen waardoor u niet elke
week aan de beuÍt bent vÍant uiteindelijk is het
stíev§n om de 510 weken een dienst te draaien.
Zo'n dienst is niet de gehele dag oÍ avond.
Z*ker op zondag is er votop werk, bijv. tijdens
de rusl en net na de wedstriid. Denk nu niet, ik
kan niet tappen, h*t rÀordt u atlemaal CIp een
rustige manier gel*erd als u dat wenst. Maar er
is meer dan biertappen, lris en koÍ{!e inschen-
ken, de snoephoek, taíels en bar zuiver hou-
de*, glazen ophalen, asbakken lggen, oÍn$ras-
sen, broodjes smeren, bakken van Íriet e.d.,
§oep en worstebrood warm rnaken eEe q$z.
LijH ïret u wat, bsl dan evën naar Vic van
Hcek, hij legt u alles uït en draai eens een keer
da bardienst mès. Het is leuk werk en u helpt
uw eigen uereniging op een leuke rnsnier. Dat
kunt u aan de vrijwilligers nfiw&gen. Aan het
*i*d van het *eÍzoen krijgt u er een leuke en
gezollige avond vooí terug, §amÈn met àllë
b*rmedewerkers. l,Yederom alvast anzs dank
yssr uH, hulp en ..,.",.,,...ver9c81 niet te bellen:
1*4(ï.

#e groei uan oílzs supportersclub xet zich
vo*rt. Ëiina ï?5 lerlen in twee jaar. Ja, op 16
**ptennber beslaat de supportersslub 2 lanr
rfisar het is nog te woeg orn een leest te ge-
ven. Maar als u ons nrilt oteunen, uw lidrnaat-
*clrep zou voor onze jarige club een leuk hado
aijn. wanl voor lïveo tientjes bent u al lid van
d+xe club die da llY Gílze $tsuÍrt lvaar het kan.
§us rrw conlrihutie wordt weèr goed best*ed:
aan de gehele lIY Gilze. En zoleng de voonaad
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stískt, krijgt u vàn ons een welkomst-*ften?ie
bii inechriiving bij onze elub. t'lÍih u orÉs verr&s-
sen en wilt u zich aamsluilen bij de §CVV Giixe,
bsl dsn 5549 of meldt u dch aaÍ! bii ërr.Ee s*-
cr*taíis Martiin RooverB, Heuvelstreat tÍ, te!.
51S7, U bènt van harte welkom, laat eans rdr&t

vàn u horen.

Het GilaeÍ Spoítpark ciët sr op dit m*ilnent
keurig uit, helpt u on3 om dit Eo te heuden,
AÍval in ds bakken grafig, de voetbelecïr*er:en
poetsen aan de borstels die daarvoar zÍj* g*-
maakt en niot tegen de muur a.u.b. Se trË&une
gebruiken w*ar hif uoor is: om ls uittefi; dit
geldt ook vcor de dugor,rt§. §amen v*or uut
aller steun lukt hel ons wel om het nelles te
houden.

Ïlfat wii ssmÉn rnet vele anderen vergeten ailn
op 30 augustus is het volgende. ï{ii w{ilen
alsnog een woord yan danlc uitbrengen aan
Hriltiam Akkermans voor zijn vele voorberËi-
dende rrrerk cm in een korte tiid *en nieuw
bestuur te Íorrnersn voor de W Gilze. ltrl!tr§mrx

iii hebt veel steun gekregen van verscFrillenda
leden, maEr toch aan lou de pionierspluirn. !{ii
$reten h+eveel tiid en ensrgie dit jcu tre*Ít
geko*t, maar gelukt is het. Zondar een ander
te raken die ook aijn steen bii heett g*dragen,
allen bedankt. Bedankt tlVilliam en veel plexier
met jouw nieuwe Íuncties.

Een woord vsn dank aan allen die belangeloos
mee warken om de vv Gilze te steunan, ilu en
in de toekom*t. lffii ale SC1íV Gilze zien de
taekomst uonnig in, ook al is het buiten niel eo
zonnig als wiJ atlen wensten. Maar als alle
teaÍns van de W Gilze hun best doe*, vsor
een goed resultagt en zeker eportiel biilven op
de graemat, dan gsf,t het zonnetie van zeNÍ

weer sehijnen.
Tot ziens of horens,

, bestuur §CYV Gilze.

E
ln oen co-pre{ruktip tusgen de rekl*me-oorn-
miseie W Gilze en de SCVV Gilze is ir e*n
oplage \fiail §OO stuks een pÍogramm*sversieht
v*rvaardigd weffrop slle wed$trijden var: ** 3e
klasse $tÈan vermeld. Hiervoor hebhen wii
KCIpAK A. l"tApEHS bereid gevonden dit "prci-
acl' Íinanciesl te ondersteunen. Bedankt tr*ister
Kopakl lnrniddsl* hebben al onze spo!'§s*r§ *fi
l*d*n van de SCW Gilzo een dergeliik over-
zichÍ ontvaÍl6Ën. llel rsstererde aantal is hi! de
te thuisweds?riid tëger Vlifmense Bcy* uitge-
Íèild'&an de lrezoekers.

q-
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Gespecialiseerd in Wijnen en bieren
Ook verhuur tapinstallaties

Let op onze
aanbiedingen !!

Korte Wagenstraal 21, Gilze
teleÍoon 01615 - 2432

N

Voor een modieus kapsel ga ie naar:

IK

Na

Steenakkerplein 7, Gilze
telefoon 01615 - 519í

I I I

I
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UwANVR-Reis-
adviesburo heeft
gegarandeerd de
vakantie die u
zoekt. Van heel
ver weg tot dicht
bij huisVol avon-
tuur, rijk aan kul-
tuur,of... lekker in
de vrije natuur.

eI

mer er.
Hoe u ook wilt
reizen: met trein,
vliegtuig bus of
eigen auto. Let
op dit vignet.

GARANTIE VOOR EEN PRIMA VAKANTIE. pSIgADWS1URO

IVIEEÈS-HESSELS Bisschop de Vetplein 7A
5126 CA Gitze
N6d€rland
Tel. 01615 - 3tgg
Fax 01615 - 3Í92REÏSBUREAU

EBCDil.'\,1/EIEtrIMEJF

\/EtrPME[.§LffiN

Nieuwstraat 73 Gilze

Tel. 01615 - 1295

vtRmtuu
-6-
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J EUÍIpK&MP .! U I'il-O H§rd §§§L8A§ilII
Na lange tiid werd dit iaar weer *sn sportweek-
*nd voor onze iunioren georganiseerd {waarbii
we de Al-weekends in de algelopen 3 iaar
even ni+t meetellen).
ln totaal ruim §0 leden reisden wiidagavond 2
juti te 17.00u per bus aÍ naar one kampadret in
Nistelrode. 111íe waren nog maar amper uit de
bus gestspt oÍ er ontstond al een run op de
m+egehrachte chips en Írisdranken; toen deze
eindolijk onder kontrole ï$a§, u/a§ de voonaad
al zover geslonken dat dsze voor de re§t van
het we*kend op rantso*n moest worden ge'
eteld" iladat we ons hadden geinstalleerd en
de orngeving verkend, $erd meteen ge§tart

mst de ov*r drie dagen geopreide kornpetÍlie
die uit dertien ondordelen bestond. Oe teamt
be$onden oit 4 Ífisn mgt I coach, gesplit*t in
A, B en C-iunioren, Hoe lanatiek er werd g+
Eport, bliikt o.a. uit de uitelag van de trimloop:
de eerste vier lieten ëxaet d€zeHde tiid klok'
ken. Hoewel dit niet op het programÍna §tond'
werden ook 's-nachts heel wat aktiviteiten
ontplooill. Bii de C-tunioren was dit leidert
pesten en kussengevechlen; bii de B'iunioren
maesale volkryerfiuizingen en de A-lunioren
staagdtn erin ongemerkt uit te breken en rÈr'
volgenr uËer ev€n ongemerkt binnsn te ko-
men. Van slapen kwam voor de meeslen du3
weinig ol niete terecht, v$at zondagmiddag in
de bus naar huis goed te merken was. Hedat
alle onderdelen zondagmitldag waren aÍge-
werkt, kon de eindstfrnd worden opgemaakt en
de priizen uitgereiht. Bii de A'iunioren was het
door Jan Oprins gecoaclrte leam, bestaande
uit Donni§ tt/ittevoen, Koen Heesbeen, Bemco
Gerrits en Joost rran Pu$enbroek winnaar. de
concunentie weÍd met een §traatlengte ge-
klopt. Eil de C-iunioren tsn §lotte ging de
hootdprifs nsaÍ hct teom van Mari Gerritp'
bsotaande uit Oaan rran Os, Dick Boere, Ronny

vd Sraah en flaymond Bink. Jammèr Senoeg
moè§tëÍl er ook twee pechpriizen worden uit'
gereikt: Joris van Dongon {al voordat de com-
petitie begon) en -Msrko l/Yagemaekers raakten
Leiden gebÈsseerd en m§ë§ten v**Éiidig de
striid staken. De klunspriit was v*or Jurgen
ltfestenberg: dexe dactrt dat hii de aeg naar
Nistelrods zelt kon vinden, màar pE§ in lv*olle
kwam hii erachler dat hii +igenliik al in Oss uit
de trein had moeten §tappÈn.
Onr 17"00u honden rruii ulterst vernroeid maar

ook aeer voldaan teÍug$tappsn in de hus naar

Gilze uaar ïve om 18.ffiu neer aank$amen'
Voor de meestën wse het hierna recht naar

huis en naar bedl Al met al kan het ieugdkamp
een groot Sllccës worden genoemd', 'lJiteraard

-$

past hier nog een woord ran dank aan de
oganisatoren, de leiderg en dè sponsor§,
zondeÍ wie dit kamp niet mogeliik uns ge'
weesL
Yo§end jaar moeten we dit zeker overdoen,

Jan OPrlna.

opzÉGQ tNG LIP UIAAISC- HAP:
Het is altiid iammer als een lid ziin lidmaat'
echap opzegt, maar het is goed te weten voor

elk lid wat hii in zo'n geual moet dosn. Overi'
gent gaan wil ervan uit dat Ie beseft dat ie een
team-iport beoeÍent, zodat Een afmeldlng
tridens de competitio vsrvelenda gevo§en kan
ftfUen voor het betreÍÍondo ellttUteem. Egtt
mget per iaar, uiterliik voor 31 msi kan het
tiOmaatschap worden beëlndigd, door esn

§chrisgl-ïihe afmeldir§ bif de ledenadmínistra'
tte. Dt haiióntrlbutie, dio ln lwee termiinen
vrn elk een halÍiaer vis een acceptgiío oí auto-
rnstische lncasso bii u wordt aangeboclen, ben

ie efrild voor een heel faar vercchuldigd, dus
bo* Uii een tussentiidse aÍrnelding. Afmeltlin'
gen bli de leider alléèn is dus níet vokíoende'
Éet is eclrter Íatsoenliik om ook de leider van

ie opaegglng op de hoogte te stellen'

$tz,ËHQEN.$0plJ;
lndien u kopii hebt voor de vo§ende uitgave
ran "de Voorzef, verzoeken wii u die uilerliik
tO oltober 4.3. in te lavercnl (b{v. in de bua in
de kanrins)

t-r I E uw-E LËp F.NASMIN §ïBAÏ.ruFI
Àrno Aarts i* bereid gevonden het bestuur
behulpzaam te ziln mot de sdministratie van

onze leden. Hiervoor uiteraard onze dnnk en

het verzoek adreswiiaigingon, at en aanmeldi'
gen voortaan rliroct aan Arno door te geven'

Í;; woont aan de Yan lieinsberg§'traal 42 en i§

bseikbaar onder teleÍoonnummeÍ; 1 169.

Bestuur W Gilze'
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Hr§uï!íF :FE0AGïE§ n'pE YOOBSEJ!';
Albert Srneekens zal met ingang van de vol-
g+nde uitgave de redactie en §amsnstolling
nan "de Voorzet" veÍzorgcn. lndien u kopii hebt
vsrrpek*n wlj u dil ïipig in Se *opii,.bu* in d*
k*ntlnt tË dèponèrËn ol rl ts gsttoít b{ Àlhí.|
thuir, HubeÍtusvrld 7. Uilt enraring uÍctt ik drt
aanlevering van kop$ een probleem bltill. Dmr-
orn, §chÍoorn nist eet ieti op pip€Í {oÍ nog
betx op 3,5inch ditkette 1flP5.1) Én drueg op
di* manier uw eteentie bii ÍRËt hst srmcn*tol'.
len van ona clubbhd

ÀlÍI!_v lJËrrE N 6A L §r{ Q EJfi :
r I oktober Í993: kaarten §CW Gilze

rtrsc HR lJvrN.s §c HoQlgluAKFN_

§*È.fflIt$
Een van dc doehtelHngen v;n hd nllutq
bcgtuur ia om ko$tenbo$arlngcn te realiteren
cn dit goldt uitcraard ook voor het schoonm*-
kan wn ont clubgabouw. Hoewel wli tevreden
ziln over de kwaliteit van sch@nmrken zoal*
dat nu gebeurt bliiven wii van meniqg dat de
kosten hiervoor in schíil co$m§il St;an togon
hot wíi*illQer*-$lcr* door het btr-,en keukcn-
panoneel. Heue; wii ziln ont ennn pe.Vrtlit dat
dit niet het l+uktta werft ir blnnen qnze vereni'
ging én dst dit, @É gebcuran' lndlsn u dc
veren§irq wlttr helpsn bii h€t schqpsfiatdon
mn da kantlnc, vermeken wli u epn,:lltpraek
tc mtkon m€i het bothtrrslH kaillne.z*ken,
Jcrry Aarts rvrarbff u uil íinenclËle woÍlsoít
konbcar kunt mrkm. VerroBens Èal het be-
rtuur tiidcnt' dr s€rstvo§endo bertuursY§rgr-
dertng in owrleg een keum mrk*n ult de ln'
tch{vhguu C}yfrt§oot nord+n oot( supporreÍB
on otdem,wo leden wn h*rlc uilgrn@d rc
rcryEÍ'En. U tur* Jsrry ÀeÉr bcr:ikGn Yir tol+
íoorxrummtr: 1SAS sl rchriltcllSu Ven Brtd+ro-
Ílffiart B

r{rFqYtF T'IDMAAI§CHAp§IU\8ff
Bii de eerste thuiewedstriid rran GiEa r is na-
drukkelijk gewaagd om de ledenkaart. Zoals
bekend heefi men op vertoon hiewan gÍati§
tocgang bii dergelirke wedslrliden. tn de vorige
uttgave van "de Voorzef' ltpöben wif iedereen
hleiop al gedtendeerd en geblekan i1.dat ve
ten ran u zo'n faart nlct meer hehbGn" Het la
nog wel rerlr nurr inÍillddeti dln,.ïfi gedtrt
mGl hS wtraanl[en van nbuwt (onnlr) luar'
t Íl" tv|l hopen dst ltct offi hdil drl u nog voor
,C rrfrmöÍ..l ó. t ln llr lrIl àaH-

BrsnrVJ. Chc.

sE rzpEs [A4B tE{_BEqQfl [KBAA!!
i,lede op verzoek Yen omG §upportercclub
deelt het bestuur u mede dat er een mogeliik'
heid bestaat oen seizoenkaart te kopen voor
het bozoeken rran alle lhuiswedslriiden van
Gike r. De priis bedraagt voor vol$assenen f
25,00 per seizoen en voor kinderen en 60-plus-
sers J t0,00. Overigens zullen wii bii aankoop
hierTran rekening houden met reeds 'gepa$-

seerde' thuiswedstriiden zodat een evenredig
gedeette hiervan in mindering wordt gebracht
op de aankEopprlis. lnlormatie hierover krtnl u
inwinnen bii onze penningmeester, Jerry Aarts,
Van Brederodeglraat 6, tel. 253s.

ïíillhm Akks-nrrnn

vAr.t pE BE§TUUESTIFEU
, *.{Ëdfs,!l§,ftn4intu 

:

Hd duurt all*r*aal tÍil lang, rmar:otlr bakGtd
dr**ien atffi*íif*e mgtsffi nu offinnll ftt il
*n+ller" §r notartt hsÉlt inÍnHdqh dc door
hom rrstansds kofh rËÍl ont l*rt*te bcttuurc'
vsra,àdèÉÍB orxtiln0cn ïeaefin hst D**fis ïÍËÉd

S*rltlilïÈn sín §sÍïtorm Cg con*Ë-*lltt rlfi dG
notarir orn cffit§ou* nari lë *ePclt $glsr.
rm l* draítli ËÍtgcsslren de JooP vrn'DfS cn
Frans 0Ésrtr tm §mrsft ttobion otïtní§fil
mn htt tt{rH§c ffilrnr §Ín É[ rtlt ttfifrrlrrt
* *rqdq-H{, §qry§lÍË&q#.Y,#fii$ffi I
Bertuur acht het :fnvol in ts fËköö ep dtfiË
aktie waarvan u eldqrs in dit blad een toelich-
ting aantreÍt en de bed0elde pagina.
* Beleidsplan:
Ons huiswerk is aÍ en doorgestuurd'narr de
KllV§r die hiervan eeii eercte anallee"ual m*
ken en vervohens qp kàrte termiin een bespre-
king aal voer€n met hpt bestuur om hct Írsen-

* JubilarirsGJÍt-i
Dtffiafierlda hdeó hàbbsn ocn ëcnno bíiEt
gehed en gele op d. lnhrhlrg (10 hdoo,
rcfi hlr b.|tur h* illuol d. hdÍl lr onor'
schcHsn ln dt nalrurvcr$dsdng.
r §cIsonr.uIen kentilei
Het bestuur is van mening dat enereiidr het
bedrag van de schoonrnaakkosten Yan on3
clutrgebouw 'gedrukt' moeten ,worden en en-
derziid* dat in eer§te instantie elk lid daarvoor
in ainmsrking moet kunnen komen. Daerom
wordt besloten Ben oproes tË plaat§en in "de
Voorzst' an leden die hlervoor belangstelling
heblren hiervoor zich aan tà melden'

'v*1,
,.{1'c'

| "-..,
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ffi il E Au§"ffiqiffiffi ffi ffi t h-§^&htffiT
ffiffi NIET- Wffiffiffi ffi#§ffiT5 I

filke auto heeft voorin autagordels. Dat is maar goed ook, want veel automobilisten
d*nken hun leven aan die gordel.

Toctr ziin er nog veel mensen die denken het wel zonder die gordel te kunnen.
fti* hebben het goed mis. Als ie een botsing krijgl dan helpen de armen en benen niets.
*n"rciat de kracht die je armen en benen moeten opyangen al gauw meer dan 3000 kilo
b*r.ir*agt! tlat is al zo bij een snelheid van 50 km/u.

Wat geheurt er tijdens een botsing?
ten botsing bij 50 km/u speelt zich af in minder dan een halve seconde. Draag je geén

q,,;rclel, dan word je met dezelfde snelheid van de auto tegen het dashboard en het stuur
gesrnakt. Je armen breken. Je hoofd verbrijzelt de voorruit of, erger nog, slaat kapot tegen
dei dakrand. Je gezicht wordt verminkt. Je borstkas wordt in elkaar gedrukt tegen de
stuutrkolom. Je raakt minstens ernstig gewond. Heb je de gordel wel om, dan is de kans
e*nrJer een schrarnmetje uit de auto të stappen véél groter dan zonder gordel.

AutögCIrdels hangen er niet voor joker. Ze zijn speciaal gemaakt om de klap van een
hotsing CIp te vangen. Ze helpen je een botsing zonder al te veel schade te overleven.
Daarom ook is het dragen van autogordels verplicht.

Heb je deze (}NZIN ook wel eens gehoord?

".".Je kunt beter uit de auto tlorden geslingerd..,.

$hlZtN. De kooiconstructie van de auto en de gordel bieden de beste bescherming
tijdens een botsing.

....8ii brand ben je rnet gordel orn de sigaan....

§hlZ lN. Auto's raken bijna alleen in brand na een zware botsing. Zonder gordel ben je
urijwel zeker gewond of misschien zelfs bewusteloos. Dan word je geroosterd. Met gordel
om is de kans op letsel veel kleiner en kun ie jezelf redden. Op hulp van omstanclers hoef
!e niet te rekenen, $rant brand houdt ze op grote afstand.

....Met gordel om verdrink je....
,Autogordels zijn
ie goedkoopsfe
en beste
feven sverzekering
b§i eer? botsing.
#oe díe, gordel om,
ef Ís fref alleen al
nsrl ie vriend{in} ee'n
píerfe r te doen.

()NZ!N. De klap waaímee een auto op het water
terecht komt is groot. Zonder gordel om ben je al
snel bewustelooa of gewond. En probeer dan maar
eens uit je auto te komen.

}ïIGíONAALORSAAN
V[RKETRSVEILIGHËID
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1 5.vrqgen aa8.r...Een se§lor:lid:
í. Ho* oud berrt u?
>> 47.
2, Wel*e werkzaamhden hebt u buiten het
voetbal?

duta het via teleloonverkeer verzamelen van
Segevëns consumÉntenmarkt, maar ook hst
wervon van leden oÍ donateurc voor fond*n;

{BCV} waarbij ik belast ben met PB-aaken.
> > bestuurslid dienstencefitruÍn en Íondsen-
werving, dwz het voor ilon-proÍit hulporganiea-
ties zoals Humanitae, Simavi ë.d. akri6§ ont-
wikkelen én UítvoÈrèn, weryen van leden gn

-7-

donateurs.
3, Wa§ke fiobbl s hebt u rí r. sf het vo*tbaí?
> > Op de le plsat§ de tuin en dsarÍxa het
lezen van boeken.
4. $tat ziln uw {avoriete t-v.*gogramma's?
> > Àllo, Aïlo er, natuurdoctt, n*ntairë§"
§, Van welk soort §ts,, ,roffdË i' fuet meest?
> > tryat mijn wcuw ktaar mae kt,
6. Yan wetk eoort muziek l,e fl u e*n íieftueb'
bart
> > Klessiek, Jazr en som§ t tP-4S.

7. Wia vinöt u de t wesl vérvamda percoc'fl $i;ï

deze eardbol?
> > een egoi§tisct iemand.
8. Hae bent u bii d€ V.V. §ilze terachtg*k**
rnen?
> > lk werd gelukkiS gewaa,ld.
9. ln wdtk elftal sperlt u oí h*bt u ge*pe$d?
> > I$aeilijk te ieligen ffiaar ik kan rnij rxog

herinner*n ddt ik ni 2 wedstriiden vsn de trai'
ner te horeil kreeg {at ik in plaats van keep*n
beter kon gaan vo€ ballen, dan zou ik mincier
opvallen.
10. Welke tunctias h*6ff tt binnen onze ver*ní
ging?
> > Vooreittsr, resgsn ze.
,f. Eerït u teweden over hat íunctianer** van
onze vërë{rígÍng en wat zou u eventueal *nd*r*
willen zien?
> > tn de korte tild dal ik aan W Gilze beti
verbonden heb ik bemerkt dat er toch v*el
mon$en zich helangeloos inzetten YssÍ $e
club, dus dat zit wel goed. Het reilen en zeile,l
van onze vercniging eou echter gestíucturëer*
der rnoeten zíjn, rnaar daar wordt aan S§workt.
de analyse is in bewerking.
t2" Van welke club naast §ilze bent u surytlr-
brt
> > IrlAC.
't3. Wordt Gilze t kampioen?
> > Dat is ze geraden, m&ar dat geldt fia*t
alleen voor de selektie.
t4 En de laatste: hae heet u?
> > Àimé Cruysbergs.
!5, Wilt u nag ërgerr* op teruglcomér, o{ t#e
voqen?
> > lk ben bevoonecht le mogën rryerken trtat
een Íline club bestuurslederyheb vertröuw§n ir!
de toekomst. lk denk dat $rii het met z'n allen

{leden, $upportcrs en bestuur} gaan maken!

-,t -

15 vraqen AÍrn.....gel leggdspFtgf: '

í. Ílae oud ben je?
> > 1ï iaàr.
2. Op weí*e *choal zit je?
> > Op de Jorisgchool.
3. ln welk team epeel je?
> > ln de DÍ en ik ben aanvoerder.
4. Welks hobbf s heb ie naest het voetbal?
> > vissen
5. Welke r.v.-programmds vindt je het leukst?
> > André nan Duin ën nog mËer van die lach-
dingen.
6. Wat eet ié het lielst?
> > Hamburgers en Íriet.
7. Wetke.muziek virdrt je teuk?
> > House-muaiek.
8. Wíe poetst louw voetbalschoenen?
> > lkeelf. (zei hif zeer verontvuoardigdl),
9. Wie is b$ jullia thuis de leukste? ,: , :

> > lk zou het nigt weten., t , ,,,

10. Waarom heb je voor voelballen gekazen?
> > Het is gewoon een leulte $poÍt.
ll. Wel*e bekende voet&ailler{*) is iouw voor*
beeld?
> > Oennis Borgkamp qn Marc Overmars,
ï2 Van twlke club naast Gilze ben le suppor-
tefi
> > AIax.
13. Warden lullie lampíoen?
> > lk hoop het.
14. Én da laalete: hoe heet ie?
> > MaÍk Aarts.
15. Heb ie nog iets te zqgen?
> > Neg.
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!I[ft51À§ ALGEHTfltT LTOTfiVER§ADERTT{G UOEïBALUTNEilICING.'I§ILZE' DD. 30 AUGU§ïUS 1993,

1, OPEI{I I{G

t" il0TilLril 14 JUIII 1993.

Nanens het bestuur ildilïiam Akkermans, Àd Klaassen en Jos van !{anrooy} opent ililliamdeee door 6t teden bezochte ËËl{q;í"e"fuï'ËËi'u"".oek om een minuut srirte in ver-band met het overliiden van het"líd ,;fi ïö"aïànste, Hiltem piepstraten.Bericht van verhindéring is.ànivangen-r.nl'Àffi'Aarts, Bert và[ gezouw, Jos van[ngelen, Frans (och, peier M;i6;-Ë; È;ïk ïa,'öur"tand. Joop van Dijk heefr rekennen gegeven iets later te komen. -- 'dr.Isr's' uuvP Yar

llerder deelt brliïïiam mede dat'À.-tiia*ns de vergadering geen alcohol geschonkenzal worden en dat het eerste kópià i;iïï*";oàI'i*r*ning vv 6irze is.

3

0e notulen van de ledenvergaderÍ!g van 14 juni, relke zijn gepubliceerd in"de voorzet" worden zonder-op- oi".iniL.fu ilöàn'gorogekeurd.

:r yï 
: ::l- Y5§ti:- ::t3f :::_

Alvorens het woord te geven aan.Jemy-Aarts leest l{iïï.iam het verslag van dekascontrole-conrí|issie Ícor, welke op-z0-à;öuiïro de boefen"tà.it gecontro.teerd.In verband npt de vakantie-vin rón-i"n-orri-ËàËoen Gerard Aarts en ChristPelkmans sar*n de controte uitqevoerd en-iló Ëöör"n tfi-àË il'firze, de jeugd,de kantine en de rekramboracóffriiii* uooi-allào"o beyonden.0e kascontroïe-cosrmissie rneiiie op Oàt à. urn à* jeugd op het monent vancontroJeren ssen gedetailleerd vàFsíió ià*öïiö rsas en dat nnn .in de toekonstruÍnrschoots voor de datum van de contiore aÀ-nËnsen moet berichten.0an krijgf Jery, die in sanenip"ààk-,r"i-dit"Ïo.t aïte financiete zaken in eennieu* iasie heeft gestoken, het'woord. 
-Írà-ààn 

ïverhead-projektor presenteerth'ij achtereenvolgens -de wtns{I-en verllesre[àntng yv Gitze met de specificatiesen de resultaten-van dà diverse comnissiÀs."--'-'
Frans Geerts merkt,op dat in de post "trainers" bij de jeugd niet de kosten vande jeugdtrai ner zijn' oDqenomen-
l{a de presentatie Ían àè batans per 30 juni }gg3 btijkt dat we er beter voorstaandan ven*acht, maar-dat er absoluiit qeÀn-Juueïiiàrming heerst en we de komndetijd erg aiert eullen moeten blijvei.-
uervolgens behandeït Jeffy de belroting-1993/lgg4.-Hierbij is hij ervan uitgegaandat er een.rer.ugloop is tí ue ioönsorgëràil-;;;'FLAIR-en'öe'iverige situatiesonveranderd zul ïen bï'ijven.
iladat er geen vragen.zi;n betreffende deze begroting wordt Jerry bedankt voorzijn press*tatie en is er ook een,woord van aàni-aan de ex-penningmeester, ldout
§*qt.voor het opsteïren van aijn fiÀànËi*ïö 

'rörrtug"n*rndat eowel de kascantroïe-canàissie a)s de àànnezige leden accoord gaan met def i nancierr veniaent de vergadertng-aàcËu"gà=uiil"iiout'roik:-" ---'
Hierna dankt uiïÏiam ook àe mensen van dö "àudei'kascontrole-corrnissie en d.ienter een nieuwe collnissie get-ormeerd te r+orusn.--[rt àà-;;;g;ö.;ilb rnelden zicrrspontaan Jan Faes, Jurgen Heassels en Jan 0prtài, terr*ijï Jórr.n'van Zon alsmug*l ijke plaatsveryanler eaï optreden,

litft(Itzlr{G fi[§ïuuR

uillinm merpreert-aan het feit dat het bestuur toezegde orn voor I septenÈerrpt een alger*ne ïedenvergrdering te koaren wàarniJ-gËeirËöe.à-iou worden omeen niew bestuur te presënterenl *lvoréní tiíei"óvËr"v&#-iË iíIn*ïoIE[rï"'
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::§:f _t:::ï:ï:_!:ï:ï:Iirffi t ï: -y::3i:yIÏ:ï::tï:-::*1Ï -91_ll.r:y:tïl- lïït:
llilÏiam nanens d* versniging e*n r*cord van dank uit aan het adres van het
oude bestuur en als w*ar$*ring vcor de veïe jaren van hard werken biedt hij
ieder e€n pen rnet inscriptie en esn fles drank aan.

Uervolgens dankt §iÏf ian de leden vo*r de hem verleende steun tijdens zijn
periode aÏs interim-votrzitter en deelt sr*e dat. er naast de in de uitnodiging
genoerde kandidaat-bestuursïeden nss positteve gesBrekken zijn getrreest die
hebben geleid tot de kandtd*atstell!ng van Airne §ruysbergs,

0mdat Aime voor de tmssten nog een totaaï onbekende is vraagt ttilliam hem,
zich te introduceren. Ha een aantal persoonïtjke en zakelijlie ondewerpen te
hebben verteld licht hij zijn mtivatie toe ret betrekking tot zijn kandidaat-
stelling. Hij is een verenigingsffiens en vindt het prettig om op deze manier
iets terug te kunnen doen voor de gemeenschap van §ilze, vraarvan hij sinds
tuee jaar zelf ook deel uitmaakt. Het enthausiasne r{aarmee hij door Gerard
en in een later stadium ook dosr !{iïliarn is benaderd heeft zeer eeker meesespee}d.
&dat er verder geen vragÈn rsaer zijn aan Aime wordt er een stemburo geforroeerd
door Gerard Aarts, ïon 0srïesuns en Christ Pelkmans en kunnen de leden op
voorgedrukte steu&rief,jes zich uitspreken over de kandidaten.
l{a het tellen van de 62 uit§*hrachte stemnen kwam men tot het volgende
resultaat:

Jerry Aarts
I,lart l{achielsen
Aim Cruysbergs
Cees Kock

Aime Cruysbergs

Àd Klaassen

vaor 62
vsor 6I
vpor 6fi
vo*r" 59

- voorzitter

-aktivitei toncoÍ*ri ss ie

0
0
0
0

tegen
tegen
tesen
tegen

Hierna renste !{itrliam de nieurce bestuursïeden yeel succes en vroeg de leden
om schorsing van de vergadering om met het nieuwe bestuur over de taakverdeling
te spreken.

5. TÀAKVERDELII{Ë BËSN'UR§LEOEIT Ë}I OSTLSTELLÏITS.

tla de schorsing rverd door hliïtiam meedegedeeld dat het nieure bestuur unaniem
Aime Cruysbergs aïs nieuwe voor-zitter wi lde voordragen en vroeg de }eden in

\- een stersiling deze voordracht over te nsxugn.
0pnie*r h*am het steu*uro in aktie en h,sam rtlen tot het volgende resuïtaat.
Van de 6I uitEebrachte stefifixen waren er 60 $oor, I stem was bïanco en er waren
geen tegensterenen.
[a dit prachtige resultaat kreeg Airne de gelukwensen van de vereniging en r+erd
de voorzittershanpr door Hiïliam overgedragen. Hierop dankte Àime de leden
voor het in hem gestulde vertrouu,ën en ksn nu de taakverdeling bekendmaken:

Jerry Àarts - penninEra*ester
- kanttne*co*snissie

Uilliam Àkkermans - uice-voaruitter
- seniorenzaken
- beleidspian
- rekïarp-c*rEmiss'ie
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* secretaris

- jeugdzaken

* materialen
- onderhoud 

".

Cees F"ock

l,lart &tachielsen

Jos van lCanrooy

Hierop werden de doeïttgJtingen van het nieuwe hestuur bekendgenraakt en daarwaar nodig nos toegelicht.
Hieronder in het kort de-lijn'die wij als bestuur in samenwerking rpt de ledenbinnen de vereniging wi ï len-uitzettei.
DOEL§TTLt,II,IGEH

* OPT}I CO}EflJilICAÏII }IAÀR DË LEDEil* EEfi ffËi{OIfiAÍISCHE BESLUIÏVOftIIIINS* HËT UIïDRA6ËI{ VAI{ ÏEÀr§EEST
{bestuur onderling, tussen bestugl en leden, tussen de }eden onderling}* ZTLFI{ERKIÀAI.fITI$ ËtI SAUENHORIGHËiO 

_

* HET SÏIffi'tTREil VÀ}I SPORÏIEYË PRESÏAïIË§* 0PSïELLEH Eir pRESEt{ïEREil UAr{ E[r{-Brr-ËÍísprnn* korte termijn- middellange termijn- ïange termijn

f0Rït ïtRIrlIJfl :

* H[ï IdIJZIGEH VAil OE FUilrrIE UAII OE BE§TUURSIfiiTTR* HEï 6LAD§TRIJKEI{/I{ËGI{ER|GI{ vAt{ EttKEar-nitri;ÉlrJts En rRUsïflAïrEs uIï vËRLtsEr{* 6Ë§PRTK I.ITÏ DE §PELER§RAAD* HtT BEI{ERKSïELLIGEII vÀt{ tEt{ K0§TtitBtspÀRIt{G ïAV DE §CHo0t[trtAÀKK0§TEil* Hrr op§ïELLEil Ef{ c0rfi{JHrcEnrr ven ÉÈlr FïNinci[r-ÀuÀ[ïsË""'-'(Hse staat cle vereniging ài-rinan"íeer-uöI.-un hoe gaan vre daarmee .on,
waar r*ilïen we naartóe àn hoe-gaan He dit aanpakkenÍ---''--'* Hrï riltïïIERET{ UAf{ EËÍ{ vEREr{lel[o§ga§
Bedoeld vaorde-ï9{qn{yrijryil].iggii,-tfgpqflersvereniging, sponsors, ëd.* ËEH HrRSïRUKTURERI'{G UAil ÓE HUIöIGE'CóPr,riihirS
Pleer hevoegdheden eouden welliitri-uanuiï-[ài*nestuur gedetegeerd kunnenuBrden.* Htr Ii{Sï§LLEH vAt't tEI{ REËËLilATIGE ,gEsïuuR-K0l{ïÀffi-Av0ilD,
{h.v. ëens .por trree_rnaanaÀnl ooei: uíi*iiï*ï.ing van- àeo'Icnten,geiegenheid tot steïlen Yan vragen, signaiÈr*n-ran eventuele probiemen, etc.uorm u+anri, ryïL !g-q lglpforcgl_íoró*n. íuàrsàcerinàlinàïvíàueer I* §ÀM[H§ïrLLff{ VÀt{ Ern lurbnf{ATIEBR0CnunÈ voön Hrrut{E làurr*---

I'III}DELLA|IIGT ïERI'II J !{ :

* O$EOIRZOËK IIIÀÀR SPOTISOR. EH SUS§IDIEI'IOËELIJI#EOEru ïBY f{ÏTUI{r VTLDVTRLICHïIIIfi* Il{ïElÉSIi,EAI!{Ë uÀH LEttEt{t{ERyIt{G* OilOËHZOË!( TIÀAN DË ffi}GËLIJIfiTIO OE IGITTIHE IíAKER *P[I* 'ír SïILLEII(soeÏ: de kantine tot een ontmoàttngipí;uti"t* maken vnor leden/ouders/supporters./sponsors/etc. r$'l

* VIRI{ERUEfiI VAil TEII OF I{ETR§TRE HOOFDSPONSORS

_1,{-



FOTO HEFA Snelservice

KerkstraatlOT 5126GB GILZE Tel: O1615 - 3922

Uw kleinbeeld kleurenÍilm
binnen 2 uur afgedrukt II
En een GRATIS film

os-woendags gesloten

) I

*onrd&o

./.

ec)/rc/e§

Voetbalschoenen Sportschoenen
ook voor alle voetbalkleding en accessoires

Van Meer Schoenen Nieuwstraat g8
Lederwaren - Sport .:l_tel. 1700 *** GII-ZE



GEZAMENILIJKE
KASTELEINS EN
CAFETARIAHOUDERS

,rDg Pomp"
,r't Gentrum"
,r't'Genttrum"
,rAchter de Tuintjes"
,rDe HooikaP'
,rDen l{euvel"
,rG'est La"
,rDB Kronen"
,rPub 2OOO"
,rDB Tip"

* 
Café-Bar* 
Café en zalen* 
Snack-bar* 
Restaurant-Sporthal

'í Café-Restaurant-Zalen,r 
Caté-Zalen-Snackbar* 
Bar-Discotheek

)k 
Hotel-Restaurant* 
Bar

'í Café-Bar

verzekeri n gsadviesbu rea u
roelands

Steenakkerplein 12
Gilze
tel. 01615 - 1720

Als vakmanschap u aanspreekt...

r verzekeringen
r hypotheek
r financiering

Wij kunnen u verzekeren van "maatwerk"

OnaÍhankelijk proÍessionele adviseurs voor
verzekeringen, Íinancieringen, hypotheken en
pensioenen. *tb -

!
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* OPLtÏsÏHfi KÀ$IRLil§ËH ïÀfiUIT EIËEtl LE0EI{ 0lr{ Z0D0EHDË It{ 5ïe&ï TE ZIJiI
VAI{UIï ftE [ï&[§ VfR[f{IËtrt{§ TE l(Ul{}{Ët{ V00RUIEI{ Ií{ fi[§ïiJUft5l§,8il{.

'I OPLËIDII{G J[IJGD[EÈ}[R

llaar aanïeid'ing van deze Coetl;telïingen knamn er enkele yrasen uit de
vergedering:
Jan Vermeeren: de bestuurskanqr slechts een haïf uur voor de wedstrijd open

is veel te kort indien scheidsrechter erg vroeg is.
Flet vernoÉln€n van een half uur is syn§olisch bàdCIeid en natuurlijk
gaat de sclieidsrechter naar ,,hët Secretariaat,'

Johan van Zcn; Daor noemen van de loterij en bespreking spelersraad selectie
is hii bang dat dit nieure bestuur g€en beïan§stàïling zou hebben
vocr de laEere eïftallen.
f{iets is echter minder Höar en de suggestie om een speïersraad voor de
Iagere elftaï ïen te maken zaï zeker meegenomn rcorden.
0oar de langere openingstijden van de kàntine kunnen er problemen
ontstaan met de horeca uit Gilze.
0nze doelstelling is meer nret trainingsavond*n jeugd en ook bij
afgelastingen, uaarbij de bierkraan eiht niet zà] Ëaan lopen.

IGHïII{EZAKEH

- 0e. aankoop var de kantine is nog niet bij de notaris gëpasseerd. Door
vakantieperikelen bij zruel gemeente, notaris aïs bij-Èï*t bude bestuur,
qpelqï ïo,nog heeï even wachten op het concept. 0e finaneieringiis
inmiddels we] rond,

- Het kontrakt mst Grolsch is getekend. Door toedoen van de finm van
Enschot ku*nen we FÀLt{ in ons assortiment handhaven. w-ë hebben een
binding van vijf jaar. '

- ,i*lfy ge?It enkeïe p:"ijswijzigingen door, waarbij de prijzen van
frites, thee en flesbier zullen norden aangepast.- Uic van lloek, als csordinator van het kantinà-gebeuren veraoekt aan
mogelijke mederuerkers om zich te melden. *

- Een woord van dank gaot uit naar de supportersclub voor het vele
werk bij onderhsud kpntine en tr"ibune,'hveniuàie nterrtse neaenerkers
zijn aïtijd ueïk**r en kunnen zich opgeven bii Henk van Gestel.- Bii de Ínbraak in Ce kantine zijn o.à, blauwà consumptiebonnen ont-
vreend. Daarem,zuïïen er geen blaq4 bonnén ingenoreir warden en
kan iemand die'er rïss een pirar in zijn bezit hëeft deze bij Jerry
omrui len. 0e ti'larme Ëonnen' van trèt-r§È-tournoài van +-ieptËnnór itjn
van een speciale tekst voorzien,

ROÍ.IDVRAAG

,lan Faes : 0nlangs hebhen er zich probïemn voorgedaan rond de smaak
van het tapbier.
Een reden kan zijn geureest dat de leidingen een t.ijdje niet
g*brui,kt *ijn ma*r de ïapuacht zal zorgen voor schsne ïeidingen.
Bovendien is er bti de kontraktbesprekïngsn §r*ls*hiivan Enschot
afgesproken dat laatstgenoerde de gehele koetinstallat'iE zal

7
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ïaten nakijken.
Johan 0prins I l{u we een nierm bestur.r hebben is de vrëag wie de kontrak*

ten tot aankoop van ,.{e kantine rullen tekenen.
Het bestuur heeft enkele cud-bestuursleden de voïmacht gegeven
om deze zaak af te mogen rcerk*n.
Sat er tijdens de vergaderinEen niet getapt mag worden is heel
begriipelijk, maar beperkt hiergebruik tijdens een pauze rnoet toch
rcgeïijk zijn.
Dit zal ueker meegenorËn ruorden en npt de uitspraak "op naar
het bier" sïuit onze.nieuwe voorzitter deze algenrene làden-
vergadering.

notulen opgemaakt
door Cees Kock

w GturE? Te)F pAr lK EnBtJ s§!ïl

Oe redaktla wn Í)e Yoor*t ie er wsderom in g*rlaagd sen clubblad uit te brengen dat vol staat $?er
inleres ant vxenlgingsnieuws. Als nieuwe vÉoreitter van W §ilze bsn ik blii dat we binnea d*
vereniging mensen hebben die {veol} wiie tiid willen stëken in onr clubblad en over§ wiiwitligers-
werk.Degene die de Àlgemene Ledenvergadering hebben bozoeht weten inmíddels dat het ckrbhlad
uit§tekend aansluit bii een van ds doelatellingen vËn het nieuwe bestuur: het streven n{ar Èon oí}+il
communicatie met de ledon, supportsrs en iedereen di* zich met onze vereniglng veÍïr&nt voett. Y{e
wÉrourt sn erop dat deze cornmunicstie geËn ëenrichtinss- verkeer wordt, maar dat iedereen die xíc!'t
bii \ÍY Gilze betrokken voelt, haer oÍ zijn menÍng ventileert. Uiteraard kurrt u hieruoor een van de kr*-
Ituursleden benaderen, ÍnaËr u kurt uw'voorz*t'natuurliJk ook kwiit via ong clubblad. Elders in der.r-r
VoorEt vindt u een eerste overzicht van de dqclstsllingen van het nieuws bestuur voor de kflrtn-,
middellenge ën wat langere termijn. Uiterarrd ls dele opsomming van doelsteBifigen niet cor$pt*et.
Het bestuur ie druk bezig met de invsntàrisering van alle zaken die {nog} geregeld ÍÍïoeten word*n.
Dat kost wat tiJd,maar zo*ls u tYe€t eiin in Keulen en Aken ooÍc niet op een dag gebouwd. \tij eullen ,:
in ieder geval (o.4. via ÍIe Voorerlop de hoogte houden uon onze vorderingen. Graag wil ik vxn d*
gelegenheid gebruik maken orn +p da;e plaats het kleine 'ad",interlÍn' bestuur te bedsnksn voor huR
inepanningon om onze vereniging draaiende te houden tiidenr de tussenliggende periode v*n
bestuurssrisseling. Ilt denk dat ik namenr iadereen Ínag ueggen: FEDÀB§tfl,lE$t00.Rltnmiddeis h*r:
ik mogen effàren, dat binnen W Gilee nog de ochte yereniging*-
geest leeÍt. Het er*housittrne en de betrokkenhoid vrn ds leden, supporter§, wilwllligers, ouders, etë.
vo§í en mët onzs vereniging vsrmen m.i. een iizërsterke baeis om te kunnen komen tot e*si
vereniging ïuaan an iedereen kan zeggen:
Yïl GihG?...-".... Tof dst ik artii ben!

Met wiendeliike groet,

- rP-

Aima Cruyubcrgr



Technisch Bureau anTe\,s 6,0,

Electrotechnische
en san itai re i nstal laties

uti liteit en industrie
nieuwbouw

en onderhoud

Raadhuisstraat 1 - 5126 CK Gilze - Postbus 10 - 51262G Gilze
Telefoon (01615) 1456. - Telefax (0161 5\ 5442

lid van de

I

n

Unie van elektrotechnische
ondernemers

Vereniging van
Nederlandse
lnstallatiebedrijven
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De Rabobank is een betrokken bank

Een bank die weet wat er speelt in de omge-

ving. Als er gesport wordt

in de buurt, dan weten

we niet alleen wat er speelt,

maar ook wie er speelt en

wie tegen wie.

We zijn van mening

dat sport een heel belangrijk

deel van de samenleving uitmaakt. Sterker no$,

we zouden ons een wereld zonder sport niet

voor kunnen stellen. Daarom ondersteunen

we als Rabobank met alle plezier sportieve

activiteiten in de omgeving.

Niet alleen met

financiële middelen, maar ook

als het gaat om het orga-

niseren van evenementen,

geven we graag advies.

Loop eens binnen bil

de Rabobank, dan merkt u gauw genoeg hoe

betrokken we zijn. [tbOban[ trl

Er is ccn
bank dic vccl

aan sport cloct.

Rabobank. Aangenaam.

I
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