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verschijnt ca. l0 x per jaar
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Oprichtingsdatum:
Sportpark:

BankrekeningnummeÍ:
Girorekening:
Secretaris:

Ledenadministratie:

Redactie clubblad:

7 maart l92l
Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postbus 137, 5126 Zl Gílze
telefoon: (01615) 1993
I 1.66.09.559 (Rabobank Gilze)
437lt0
Cees Kock, Versterstraat 6, 5126 BT Gilze
telefoon: (01615) 2069
Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42,
5126 HN Gilze, telefoon: (01615) 1169
Albert Smeekens, Hubertusveld 7,
5126 XJ Gilze, telefoon: (01615) 1162

IN DIT NUMMER O.A.:
)) Notulen algemene ledenvergadering dd. 22.L2.1993
) ) Contract met hoofdtrainer Jan Fitters verlengd
) ) Prijsvraag: "Ylie bedenkt ons nieuwe tenue?">) Jubilarissen V-V. Gilze dd. 22-L2.1993
> ) Zet Alcohol in het verkeer buitenspel (prijsvraag)
) ) Mededelingen voor de Kantine-medewerkers
)> Contact - Puntjes: artikel uit 1954....Het 'pluimpje'
> ) Verslag Jeugdtafelvoetbaltournooi dd. 06.01 .L994
) ) Verslag Al-Junioren van de Najaarscompetitie
) ) Nieuws van de Supportersclub
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Mike Laureyssen
Maarten van Hoek
Henk van Gestel en Daan van Os
Jan Severijns
Joris van Beysterveldt
Koen Oprins en Niels Oprins
Tom Cornelissen
Corné Oprins
Patrick Bink
Jeroen Kluyt \1-
Jac C1emenà en Wout Klaassen --/ 

\ È
Johnny v.d. Braak en Jan van Dijk \

Hans Huyben, Niels Oomen en John Ribbers
Ben Hoppenbrouwers
Jos van Engelen
Joyce v.d. Ouweland en Jeffrey v.d. Víerf
Sue van GiIs
Herman Gerrits, Corne van Gils en Stephan van Zon
Daan Vermeulen
Maarten Cornelissen.
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IVIJ VERIVELKOMEN

Hugo Kesselaar, Voortstraat 28, 16
Marc van Zanten, Lange l{agenstraat

j aar,
7,24

A-junior.jaar, seniorenlid.

VRAAG EN AANBOD:
gevraagd: kopij voor clubblad, deponeren in brievenbus

clubgebouw! Of bij A. Smeekens, Hubertusveld
in ons
7 Gilze.

CONTRACT TíET HOOFDTRAINER FITTERS VERLENGD!

Op 13 januari jI. heeft een afvaardiging van het bestuur een
onderhoud gehad met traj-ner Jan Fitters. Daaraan voorafgaand had
men eerst een overleg met de spelersraad om ook hun mening te
peilen inzake het functioneren van Jan Fj-tters. In het onderhoud
met Jan, dat overigens meer dan een uur in beslag nam heeft onze -

voorzitter hem het voorstel gedaan het bestaande contract met een
jaar te verlengen. Een leek zou denken, het is ja of nee maar naast
het feit dat in verband met het op te stellen beleidsplan een
inbreng wordt verwacht van de hoofdtrainer had Jan ze1-f ook bepaal-
de wensen. Jan juicht overigens de ontwikkelingen toe zoals die
gaande zijn binnen onze vereniging. Hij beseft terdege dat er nog
veel moet gebeuren maar zoiets heeft tijd nodig. Een beleidsplan is
daarin een belangrijk instrument en Jan heeft toegezegd mee te
helpen bij het samenstellen van het technisch plan die de techni-
sche commissie als deelproject voor het verenigingsplan voor zijn
rekening moet nemen. overigens zal begin februari de definitieve
samenstelling van de technische commissie bekend zijn. Daarnaast
zaL het bestuur ook de wensen van Jan op korte termijn grondig
bekijken en afhankelijk of het in te passen is binnen het totale
beleid van onze vereniging zulks effectueren en uitvoeren. Gelet
echter op de bereidheid hÍertoe spraken beide partijen aan het eind
van 't gesprek de wens uj-t met elkaar minimaal een jaar verder te
gaan. Het bestuur wenst Jan veel succes toe. Want over een ding kan
geen misverstand bestaan. Gaat het met het le e1fta1 goed, dan -heeft dat een positieve uitstraling op de hele vereniging.

Bestuur V.V. Gilze 4

DE KOPSTOOT:
Elk lid wordt in staat gesteld het reilen en zeilen van onze
vereniging aan de kaak te stellen. Het mag zeer kritisch zi)n maar
uiteraard ook positief.
De inzendingen worden op anonieme basis geplaatst en door de re-
dactie za1- de naam niet worden prijsgegeven zonder toestemming van
de inzender. Overigens behoudt de redactie zich het recht voor
i-nzendingen te weigeren indien deze naar personen op een onbe-
hoorlijke manier bekritiseren.
Reageren op ingezonden copy kan ook. Leden die zich aangesproken
voelen kunnen op die manier kritiek weerspreken óf onderstrepen.
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V.V. GILZE

Aanwez i g

Bericht van verhindering

NOTULEN ALGEXENE LIOEIWERGADERING VAN TOTNSOAG 22 OECETBER 1993

Volgens de presentielijsten 42 leden maar ik ben van mening dat niet iedereen heeft getekend'

6ees van Bezouu, Iim de 1a Chanbre, Jos van Engelen, Jan Faes, Jan Fitters, Christ Graafmans,

Cees Gijsbrechts, Paul Houtepen, l,lancy Kanters, Christ Klaassen, John Klaassen, Bert l{ichiel-
sen, llenk Pelkmans, llartijn Roovers en Cees Smeekens.

1. OPENING

0m 20,05 uur opent AinÉ deze bijzondere vergadering en zegt verheugd te zijn dat zoveel leden de weg naar de kantine
gevonden hebben. Een speciaai roord gaat uit naar de jubilarissen, hun echtgenotes en naar Peter l{aasdorp die door

de KiWB is aangetrokken om samen met het bestuur van de vv G'ilze een beleidsplan op te stellen. Nadat Aimé in zijn
openingswoord de agenda voor deze avond heeft doorgenomen vervolgen we de vergadering.

?. HULOIGING JUBITARISSEN

Het speciale tintje van deze vergadering zit in het feit dat we vanavond een elftal jubilarissen zouden mogen huldi-
gen. Helaas kon niet jedereen vanavond hier aarnrezig zijn, zodat Bert ilichielsen, Christ Klaassen, Paul Houtepen en

Cees Gijsbrechts tijdens de Nieu*jaarsborre'l van 6 januari a,s. in het zonnetje gezet zu11en worden.

Hieronder een overzicht van de diverse jubilea:

50-jarig lidmaatschap : Bert llichielsen en Jos van llanrooy
40-jarig lidmaatschap : Bep de Bruyn, Cees de Bruyn, Christ Pelkmans en Jan de Vet

25-jarig lidmaatschap: Cees G'ijsbrechts, Vic van Hoek, Paul Houtepen, Christ Klaassen en Nard Hjchielsen

Voor iedere jubilaris had Aimé een passend woordje, een schild- of herinneringsspeld en een speciale fles wijn. 0e

aan*ezige echtgenotes kregen een bloenetje aangeboden. Hjerna werden de jubilanissen voor het weekblad Gilze-Rijen
gefotografeerd door Joost van Hoek.

Vervolgens werd aan de vergadering gevraagd of de dames en ook Peter tlaasdorp a1s toehoorders de vergadering konden

bijwonen en aangezien daar niemand problemen mee had serd de vergadering vervolgd.

3. NOTULEN ALGTI{ENE LEDENVERGADERING OD. 30 AUGUSTUS JL

0p deze notulen, welke reeds in "de Voorzet" waren gepub'liceerd, xraren geen op- of aanmerkingen zodat deze voor

accoord getekend konden worden.

4. STAND VAN ZAKEN BELEIDSPLAI.I

In zijn inleiding schetste Aimé de nog korte geschiedenis van dit op te stellen beleidsplan. Er werd begonnen met

het inroepen van de hulp van de KNVB, het invu'l'len door de bestuursleden van de enquéte "Analyse van de voetbal-
vereniging" en de eerste bijeenkomst van 16 december jl. met Peter ttaasdorp. Vervolgens vroeg Aimé of Peter het

woord wilde doen, en daarmee zijn visie kenbaar wilde maken.

Allereerst wilde hij kwiJt dat het een unieke gebeurtenis was dat er zoveel jubilarissen waren bij de vv Gjlze en

gaf daarbij direkt aan wat de grote kracht Has van onze vereniging: DE LEDEN

Hij vertelde bij de voetbalvereniging tJilhelmina Boys te Best diverse bestuursfuncties te hebben vervuld en door

de KIWB was ingehuurd voor dit projekt. Deze taak ras een hernieuwde kennismaking met de vv Gilze, waar hij vroe-
ger menige jzugdr*edstrijd had gefloten. Uit de enqu6te werden zowe'l sterke als zwakke punten geannaliseerd en

enke'le te behande'len knelpunten waren:

- een technisch plan voor de gehele vereniging
- de financiële kant van dit plan door sponsoring veilig te stellen
- structuur en organisatie van besttnr en commissies

Hij merkte echter ook op dat zo'n plan a1leen kan slagen bij een goede communicatie binnen de vereniging, marbij
'iedereen het idee moet dragen. tlet is een goede zaak dat een nieu, bestuur een nieuwe visie ventjleert en hoopt

dat de trein die door het bestr.rur in gar4 rcrdt gezet door de 'leden gevolgd gaat worden.
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Aimé nam hierna het woord over en verte'lde re1ke zaken er o.a. in de bijeenkoetst van 16 dec. jl. waren besproken.
Conmissies: Oeze zu'llen nog verder sor&n doorgelicht waarbij het de bedoeling is dat deze meer boddy krijgen. Zij
zullen zelf budgetverantroorde'lijk moeten zijn; een eigen financiële- en takenverantwoordelijkheid.
De post "wedstrijdsecretariaat" zou een staffunktie moeten worden waarin opgenomen zullen moeten worden de paketten
"accomodatie" en "onderhoud".
0e Technisch Commissie zou het vizier moeten richten op senioren, dames en jeugd (incl.meisjes). Er za'l meer over-
1eg moeten komen tussen'leiders/trainers/jeugdspelers en de commissie zou moeten worden samengesteld uit de diverse
doelgroepen. Niet a'lleen aan het opleiden van spelers, maar zeker ook de opleiding van leiders en trainers zal tot
het takenpakket gerekend moeten worden. Dit alles zal jn een samen te stellen draaiboek moeten komen staan waaraan

ook weer een financjëe1 plaatje gekoppeld"moet rorden.
De commjssie Sponsoring en PR, ru nog nawelijks aanwezig, za1 een heel belangrijke commissie norden. Continuering
van een.clubsponsor is een must zeker nu FLAIR te kennen heeft gegeven om af te gaan bouwen. A11e reklamezaken,

zoa'ls reklaneborden, advertenties clubb'lad, etc, zu11en uiteindel'ijk hier terechtkomen. Het is dan ook duideiijk
dat a'lle gelederen in deze conmissie vertegenyoordigd zu11en zijn.
De aktiviteitencommissie krijgt een heel belangrijke taak binnen de vereniging, waarbij het de bedoeling is dat
naast een vertegenwoordiger uit a1le doeigroepen ook de supportersclub en iemand uit de kantinecommissie ingezet
zuïlen worden. Zo zal het 75-jarÍg bestaan in 1996 speciale aandacht van deze commissie moeten krijgen om te komen

tot een geweldig programma en de financië'le middelen daarvoor.
Andere commissies die nog genoemd werden en zeker niet onbelangrijk zijn, zijn de jeugdcommissie, de kantinecommis-

sie en de samenvoeging van de senioren- en damescommissie.
In de hele structuur zou het *enselijk zijn dat de voorzitters van de diverse commissies een bestuursfunctje hebben

Hierdoor zal het kontakt vee'l gemakkelijker ver'lopen en doordat zij ais "praatpaal" fungeren zal de communicatie

een heel stuk verbeteren en kunnen de belangen beter worden verdedigd.
Van de gelegenheid tot het stellen van vragen maakte alleen Jan 0prins gebruik en vroeg op welke termijn dit plan

in zou moeten gaan. Bii een optimaal verloop zou dit moeten zijn bij aanvang seizoen 1994/95, maar dit lukt alleen
bij een 100 t inzet van iedereen.

ENKELE FINANCIELE ZAKEN

Hierbij krijgt Jerry het woord en zegt geen halfjaarlijkse cijfers te kunnen presenteren omdat hierbij scheve

verhoudingen te zien zullen zijn en deze onduidelijkheden zouden kunnen scheppen, l{el lícht hij de fjnanciën
van enkele belangrijke commissies toe.

JEUG0 :De Grote Club Aktie was een geweldig succes, van 800 naar 1400 
.loten. 

Deze financiéle meevaller zou tot
uiting moeten komen in opleiding kader en aktiv'iteiten waarbij dje elftallen die de meeste loten hebben

verkocht ook het meeste profijt hiervan moeten hebben.

KANTINE :Hierbij blijft het resultaat iets onder het budget, waarbij als oorzaken aangegeven kunnen worden de

steeds uitgestelde aankoop van de kantine en het trieste resultaat bi3 net ooorgaan van de wedstrijd
tegen ÏGG. 0e overtuiging is echter aanwezig dat dit resultaat in de tweede helft van het seizoen een

positieve wending za1 krijgen.
ALGEMEEN:Door besparingen op administratiekosten, Kerstpakketten en verteer en niet te vergeten de financiële

steun van de supportersclub bij het beschikbaar stellen van materialen gaat het hier financiëel uit-
stekend. l{el is het belangrijk om de sponsoring veilig te stellen. Het ujteindelijke resultaat zou

een aanzet kunnen zijn tot een nier.ue lichtinstallatie.

Vervolgens licht Jemy de aankoop van de kantine toe waarbij de terugkoopregeling op het laatste moment voor een

struikelblok zorgde. Vernoemenswaardig is ook dat de notaris weigerde om het oude besuur te accepteren als partij
en dat het rentepercentage van de lening bij de RaBo, voor 20 jaar vast, is gezakt van 7,6 Í naar 6,9 Í.
0mdat de firma Grolsch weigerde om een bonusuitkering te geven voor PALII bier, wend de lening overgenomen door
drankenhandel van Enschot, raarbij rij een bierbinding van 5 jaar aangaan en de looptijd van de lening l0 jaar is,
waarbij deze gedekt *ordt door een extra bonusregeling.
Andere bezuinigingen zijn het veranderen van de telefooninstallatie met aanschaf van een draagbare te'lefoon voor

fl, 250,00 en aanstaande veranderingen in de electriciteitsaansluitingen PNEM.

Na een pauze van ongeveer een ksartier waarbjj de gelegenheid werd geboden een dronk uit te brengen op de iubi-
larissen werd doorgegaan met de vergadering.

.-4*



6. STA}IO VAÍ.I ZAKEN ONZE TERI{IJNPLAI{NING

0p 30 augustus i.l. hadden wij planningen afgegeven voor de korte, de middellange en de lange ternijn en gekeken

werd hoe hier toch a'l het een en ander aan gewerkt is.
Zo is er een infornratiebu'l'letin gekomen voor nieuue 'leden, zijn er aan de kostenkant diverse besparingen doorge-
voerd, hebben er besprekingen plaatsgevonden met trainers, leiders en commiss'ies, is er een onderhoud geteest
met de clubsponsor en is er een sponsorpakket samengeste'ld.
[at de kledinglijn betreft streven wij ondanks de naam van de sponsor naar uniforme kleding, waarbij Aimé vier
ontwerpen 'laat zien en de leden vraagt om hun voorkeur, eventueel in combinaties, kenbaar te wi11en rnaken.

líii zijn nog met diverse zaken bezig maar duidelijk is dat wij de afgelopen maanden niet sti'lgezeten hebben.

0e wens van een nietre veldver'lichting bij het 75-jarig bestaan komt nog eens ter tafe'l en bovendien worden
er kandidaten gezocht om uitbreiding van de commissies te bereiken.

7. IAT VERDER TER TAFEL KOIíÏ

0p 6 ianuari is er van 14.00 - 17.00 uur een tafelvoetbaltournooi voor de gehele jeugdafdeling.
Ook op 6 januari is er vanaf 20.00 uur een Nieuwjaarsborre'l waarbij iedereen die de vereniging een warm hart
toedraagt is uitgenodigd.
Het Familietournooi gaat in 1994 niet door maar daarvoor in de plaats komt er op 12 mei een grote Verenigingsdag
Enke'le personeelsmutaties:
- Jan Boomaars stopt einde seizoen na 14 jaar a1s grensrechter bij Gilze L.
- Jos van Engelen stopt met onmiddel'lijke ingang a'ls voorzitter van de jeugdafdeling en gaat zich voor 100 Í

inzetten voor de aktiviteitencommissie.
- Aimé Cruijsbergs rvordt toegevoegd aan de aktiviteitencommissie.
- Het kontrakt van Johan Luyten a1s jeugdtrainer zal in onderling overleg niet worden verlengd.
- Ernest olde Scheper stopt na dit seizoen a1s penningmeester van de jeugdafdel ing.

8. RONDVRAAG

Jan 0prins had afgelopen maandag tijdens de training een ernstig blessuregeval naar kon niet bij de telefoon
omdat in het lokethokje de te'lefoon verdwenen was.

Oit probieem was door ons reeds onderkend en daarom was het antwoord van Aimé: er is intussen een telefoon
gekocht, geplaatst en hij werkt.

Johan Oprins lanceerde het voorsteJ om Joop van Oijk voor te dragen a'ls lid van verdienste of ere-lid.
Gezjen de reaktie uit de vergadering werd dit voorstel gedragen door heel veel leden en nemen we dit graag
mee naar onze bestuursvergadering.

Henk van Gestel informeert wie de taken van Jos van Engelen overneemt nu deze met onmiddelijke ingang gestopt is
met de jeugdafdeling.
Het het antwoord dat voorlopig llart llachielsen deze zaken waarneemt komt er een einde aan de rondvraag.

9. SLUITING

Onder dankzegging voor de aanwezigheid en de positieve inbreng sluit Aimé osr 21.35 uur deze Algemene Ledenvergade-
ring en stelt voor om samen met de jubilarissen de avond gezellig voort te zetten.

Notu'len opgenaakt door:

t

t

i
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V.V. GILZE

VATI DE BE.STUURSTAFEL

*

De Gemeente heeft zijn goedkeuring gegeven om wijziging aan te brengen in de
electrische aans'luiting. Oit zal dan èen'laagspanningsaansluit'ing worden waarbii
ook de tennisvereniging een aparte aansluiting zal moeten kriigen. De kosten
hieraan verbonden zullen op korte term'ijn worden terugverdiend.

lrlet betrekking tot het beleidsplan hebben we onlangs de tweede bijeenkomst met
Peter l{aasdorp gehad. Er zijn afspraken gemaakt om een techn'isch plan op te.
gaan stellen voór zowel senioren als jeuód. Zoals op de Algemne Ledenvergadering
is medegedeeld zu1len straks de techn'ische zaken van zowel senioren, dames als
van de jeugd samengeschoven worden in één techn'ische cormissie.

*

*

*

*

*

*

*

Het Familietournooi zal 'in 1994 niet doorgaan. Daarvoor in de plaats kriigen we

op Henxelvaartsdag (12 nei 1994) een knal lende veren'igingsdag.
Noteer alvast deze dag in je agenda want missen mag ie dit zeker n'iet.

In onderling overleg is besloten om het contract van Johan Luyten als jeugd-
tra'iner van de vv Gilze niet te verlengen. Vanu'it het technisch ieugdplan komt
er een geheel andere opzet, waarb'ij jeder standaardelftal een trainer met een
JVT-diploma zou moeten krijgen.

Iedereen heeft tijdens de Nieuwjaarsborrel kunnen konstateren dat er l{eer
prachtig werk is geleverd bij het b'innenschildernerk van de kantine. Tevens
merkten-wij ook op dat de wanden worden ontsierd met foto's die vaak heel oud
zijn of nergens op s1aan. Langzamerhand zal dit gereorgan'iseerd worden waarbii
het niet meer is toegestaan dat iedereen zo maar een eigen e'lftalfoto kan
ophangen.

De Gemeente heeft onlangs besloten dat er in een sportkantine slechts behendig-
heidsautomaten mcgen worden opgesteld. !.lij zijn ze een slag voor geweest en
gezien de posit'ieve reakties is onze keus om een tafelvoetbalspel te plaatsen
lang niet slecht geweest.

0p de Algenrene Ledenvergadering hebben we kunnen horen dat er nog a'l enkele
comrnissiès op sterkte gebracht moeten worden. Heb je intresse om ons als
bestuur daarbij te helpen dan ben je van harte welkom. Graag een berichtje.

0p het nededelingenbord in de kantine zullen we vanaf deze maand het dienst-
rooster van het bestuur vermelden zodat bjj iedereen bekend is wie ie op
welk moment kunt aanspreken.

*L-
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FOTO HEFA Snelservice

Tilburgsebaan 2a 5126 PH Gilze Tel: 01615 - 3922

VOOR AL UW FOTOWERK

Op woensdag zijn wij gesloten en er is geen koopavond

Kom ook eens gerust een kijkje nemen.
U bent altijd \ryELKOM!!!

) I
Voetbalschoenen § ortschoenen
ook voor alle voetbalkleding en accessoires

,,:'!l' 
.

e(rrde§

Van Meer Schoenen *?- Nieuwstraat 98

-^'-.' .r-qyv

Lederwaren - §port- *** tel. 1706 *** GII-ZE



GEZAMENLIJKE
KASTELEINS EN
CAFETARIAHOUDERS
* 

Café-Bar* 
Café en zalen* 
Snack-bar
Restaurant-Sporthal* 
Café-Restaurant-Zalen* 
Caté-Zalen-Snackbar* 
Bar-Discotheek* 
Hotel-Restaurant* 
Bar* 
Café-Bar

,rDe Pomp"
,r'l Centrum"
,r't'Centrum"
,rAchter de Tuintjes"
,rD€ Hooikar"
,rDen Heuvel"
,rG'est La"
,rDB Kronen"
,rPub 2OOO"
,rDe Tip"

frla I rr,rx i n g s a dvi e s b u re a u

Sieenakkerplein 12

Postbus 23
5126 ZG Gilze
Lel: 01615-1720
fax:01615-1009

GasLhuisring 15

Postbus 1270
5004 BG Tilburg
LeI: 013-35552t4
fax: 0 1 3-446658

Onafhankelrj ke adviseurs voor:

x AI uw verzekeringen
* Een passende hypoLheek of financiering
* AIle spaarvormen
tt BedrijfskredieLen
* Pensioenen

-B- r}r
nva L tia
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PRIJSVRAAG: V.V. GILZE
"WIE BEDENKT ONS NIEI.'WE TENT.'E?"

De in dit clubblad afgebeelde voetballer heeft wel een shirt, een
broek en een paar voetbalkousen aangetrokken maar de club-kleuren
ontbreken nog. In de laatste algemene ledenvergaderÍng heeft het
bestuur een paar schets.en laten zien maar wellicht zitten er onderonze leden een paar creatieve personen die als ontwerper zouden
kunnen fungeren. Víaar moet u rekening mee houden: onze traditionele
clubkleuren zíjn wit shLrt/zvtarte broek/zvrarte kousen. Vrij saaidus maar volgens ons moet daarvan desondanks iets bijzonders
gemaakt kunnen worden.
Indien een 1id erin slaagt een ontwerp samen te stellen dat doorhet bestuur uiteindeliik wordt voorgedragen én gekozen door de
ledenvergadering a1s nieuw tenue zal lr.lj/zíj oo kos van de
verenrcÍrnct een comDleet nieuw nue (eiqen ontwern rlu ! ) in ont-
vangst mogen nemen.
Dus beste leden, Iaat uw
ontwerp in.
Vóór 15 februari L994 kunt
leden of in de copy-bus in

inspiratie werken en dj-en een eigen

van de bestuurs-u dat inleveren
de kantine !

bij een

Bestuur V.V. Gilze

Er waren maar liefst 11 jubilarissen die we op onze laatst gehouden
algemene ledenvergadering en tijdens onze nieuwjaarsreceptié in hetzonnetje hebben gezet. Hieronder volgt een overàicnt van desbetref-fende jubilarissen met wat interessante gegevens gedurende deaantal jaren dat ze onafgebroken lid waren van de V.v. Gilze.
50 JAAR:
1. H.J. (Bert) Michielsen, Berkstraat g, 5L26 Tp Gi1ze

Geboortedatum: 23 december L926, bijna 67 jaar dus.
Ingeschreven sj-nds: januari L942 (toen 15 jaar).
Verenigingstaken: bestuurslid (secretaris) ca. 15 jaar.

i:ï;3i3'ïírXí;i33i'ii;1 betekend voor
de club.

Bijzonderheden: over 10 dagen reeds 52 jaar rid!
le elftal-speler (15 jaar) middenvelder.
trad ook op als scout. Neef Hans v.d.
Dungen j-s op die manier bi j NÀC. terecht

Gehuwd mer: 3:[:T"','
A.J. (.los) van !{anrooij, Burg. v. popperstraat 42, 5126 vD

Gilze
Geboortedatum: 20 mei L925, 68 jaar.
fngeschreven sinds: augustus L942 (toen L7 jaar).
Verenigingstaken: oud-verzorger Gilze 1.

bestuurslid sinds L9g2 (11 jaar).
Ij-d reclamecommissie (onderhoud) .
nieuwbouw kantine.

{"

2.
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V.V. GILZE

Bij zonderheden:
Gehuwd rnet:

40 JAAR:
3. J.c. (Jan) de Vet, l

Geboortedatum:
Ingeschreven sÍnds:
Bij zonderheden:
Verenigingstaken:

Bij zonderheden:
Gehuwd met:

C.A. (Christ)
Geboortedatum:
Ingeschreven sinds:
Verenigi-ngstaken:

Bij zonderheden:

5 C.J. (Cees) de Bruyn,
Geboortedatum:
Ingeschreven sinds:
Verenigingstaken:

BJ- j zonderheden:

Gehuwd met:

G.À. (eep) de Bruj-n,
Geboortedatum:
Ingeschreven sinds:
Verenigj-ngstaken:

4

1id activiteitencommissie .
verzorgen/wassen kleding.
actief voetballer in het 3e.
Miet.

Nassaulaan 41, 572L BÀ Rijen
6 september 192L (72 jaar).
augustus 1951 (toen 29 jaar).
Ere-1id.
voorzitter (voorganger Jos van Gool),
gedurende ca. 8 jaren; was een "heerschap"
en 'lag' goed binnen de vereniging; had
veel organisatie-talent, o.a. feestcomité
50 jaar bestaan.
geen actief voetballer geweest.
Lieske.

Pelkmans, Lochtstraat 5, 5L26 EP Gilze
\2 juni L940 (53 jaar).
augustus L952 (toen 72 jaar).
Iid feestcomité 70 jaar V.V. Gilze
leider Gilze-Dames tot dat Wim de La
Chambre het overnam.
elftalbegeleider Gilze 1.
penningrmeester kantine en jeugd-commissie.
achterhoedespeler in het Le; Ieuk voor-
beeld: speelde een uiterst slechte partij
tegen wvo. als achterspeler; werd door de
trainer naar voren gestuurd en maakte
prompt 3 goals !
uiterst fanatiek. ZeIfs op sterfdag vader
wilde hij persé meespelen, tijdens de rust
werd hij gewisseld omdat hij werd terugge-
roepen.

6

Nj-euwstraat L65, 5126 CD Gilze
19 januari L942 (51 jaar).
augustus 1953 (toen 11 jaar).
jeugdleider / traj-ner.
scheidsrechter.
onderhoud lichtmasten trainingsveld.
rechtsbuiten in Gilze 1 (een zeer snel-
Ie!).
Annie.

Fazantendrift L9, 5L26 XÀ Gilze.
15 oktober L947 (52 jaar).
augustus 1953 (toen 11 jaar).
nauwelijks: Met lange Toon (Toon Diepstra-
ten) enige tiid jeugdleider geweest-
talentvolle voetballer, maar heeft dat
niet om kunnen zetten j-n daden. 'goedzak':
hij vond alles prima, gezelligheidsspeler-
bijnaam: "d'n Bob".

Bij zonderheden:

- L0-



25 JAAR:
7 . V.A. (Vic) van Hoek,

Geboortedatum:
Ingeschreven sinds:
Verenigingstaken:

Bij zonderheden:

Gehuwd met:

V.V. GILZE,

Lochtstraat 77, 5L26 ER Gilze.
9 november 1956 (37 jaar).
september L967 (toen 10 jaar).
coördinator vrijwilligers kantine.
bouwploeg kantine.
selectie-speler v.a. L976/L977, le wed-
strijd Gilze 1: 16 okt. 1,977: Gilze
Be Ready 0-0.
middenvelder ('n doorbijter) .
Ineke.

5
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8. C.A. (Christ) Klaassen, Berkstraat 12, 5L26 TP Gilze.
Geboortedatum: 17 maart 1950 (43 jaar).
Ingeschreven sinds: oktober 7967 (toen 17 jaar).
Verenigingstaken: Iid reclamecommissie (onderhoud) .
Bijzonderheden: is van mening dat hij al veel langer lid

is. I.v.m. een naamswisseling zou hij ooit
ten onrechte zijn afgemeld! Is helaas niet
meer na te gaan.
selectie-speler v.a. 7974/79752 1e wed-
strijd Gilze 1: t4 dec. L975: Sarto
Gilze 5-2.

Gehuwd met: EIty.
L.C. (Nard) Michielsen, Hubertusveld 15a, 5L26 XJ Gilze.
Geboortedatum: 9 november 1956 (37 jaar).
Ingeschreven sinds: mei 1968 (toen 11 jaar).
Verenigingstaken: leider / trainer E3.

bouwploeg trainer.
Bijzonderheden: selectie-speler (libero) geweest v.a.

7976/L977.
Gehuwd met: Ria.

10. P.J. (PauI) Houtepen, Aalstraat 3, 5L26 CR Gilze.
Geboortedatum: 2O juni 1956 (37 jaar).
Ingeschreven sinds: mei 1968 (toen 11 jaar).
verenigingstaken: nauwelijks; wellicht een enkele keer

St. Nicolaas gespeeld.
Bijzonderheden: actief voetballer i zov in het 2e

gespeeld hebben.

11. C.J. (Cees) ciisbrechts, Past. v. Herckstr. 23, 5126 Hz Gilze.
Geboortedatum; 6 oktober 1958 (35 jaar).
Ingeschreven sj-nds: oktober 1968 (toen 10 jaar).
Verenj-gingstaken: lid reclamecommissie (aquisitie) .
Bijzonderheden: in het 2e gespeeld.

Zoa1s u ziet- Idaren er dit nogal wat en we hopen van harte dat er
nog vele zu1len volgen. Dit is een teken dat men "trouvr" blijft aan
onze vereniging en zich op een of andere manier inzet voor de club
uraar gezellighei-d en sportiviteit natuurlijk voorop staat.
Nogmaals van harte gefeliciteerd en we "verwachten" dat jullie nog
heel lang deel uit mogen maken van de V.V. Gilze.

-Jt-

Bestuur V.V. Gilze
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MEDEDELINGEN VOOR DE KANTINE-MEDEIVERKERS.

BONNEN VOOR JEUGE'ITRÀINERS EN -LEIDERS:Tot op heden mochten jeugdreiders en -trainers op zaterdag op
rekening van de jeugdcommissie een kop koffie of thee besierl
len. Dit was zowel voor de kantine-medewerkers als de betref-fende leiders en trainers niet
altijd duidelijk. In overleg met
de jeugdcommissie is daarom een
nieuwe consumptiebon ontwikkeld.
Het gaat hier om een groene bon.
De distributie van deze bon wordt
verzorgd door de jeugdcommissie.
Een en ander betekent dat jeugd-
leiders en -trainers met ingang
van heden niet meer op rekening
van de jeugdcommissie koffie of
thee kunnen bestellen maar een bon
moeten overleggen. Het spreekt
voor zLch dat in de aanloopperiode
(de maand januari) deze regel niet
te strak moet worden doorgevoerd.
De betreffende bonnen zi-jn ook op andere dagen bruikbaar enalleen te gebruiken voor koffie of thee.

zj-ln

HOUDBAÀRIIEIDSDÀTÀ:
wilt u bij het openen van nieuwe verpakkingen en het aanslaan
van nieuwe vaten letten op de houdbaarheidsdata van de dj-versegoederen. voor de Grotsch-vaten betekent dit dat de vaten op
vorgorde van de weeknummers moeten worden aangesragen.
Door eerst de minst jonge spurlen te gebruiken, voorkomen vrehet onnodig weggooien van spu1len.

ROOSTER:
Per 4 weken wordt door vic van Hoek een rooster opgesterd voor
de bezetting van de kantine. Hierbij wordt rekening gehouden
met eventuele voorkeuren ten aanzien van dagen of tijaen.
Verder moet worden opgemerkt dat de oproep om niet zonder
vervanging of een bericht van verhindering (aan Vj_c van Hoek)
weg te brijven succes heeft gehad. Helaas is het echter nogniet door iedereen toegepast. Het is voor een medewerker nietprettig aIs zijn vervanger niet komt opdagen. Dit leidt tot de
nodige irritaties wat tot gevorg kan hebbén dat zo'n persoongaat afhaken. Dit zou jammér zíjn omdat er juist naar wordtgestreefd om de groep uit te breiden zodat de "werkd,ruk" kan
worden verminderd.

Bestuur V.V. Gilze
CONTACT - PUNTJES:

Via, via ben ik in het bezit gekomen van enkele oude clubbladen,die voorheen de naam "CONTÀCT" had gekregen. Ik zal- er uj-terst
luinig op zijn en t.z.t. weer terugbézorgen maar sonunige stukjeslijken mij interessant om te plaatsen in "àe Voorzef,,. Zo viel miin
oog op het onderstaande:

4
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OPEEI\IDAG
DRINIí EGEEN

BIEB
MAARDBINfrIE

GROISCIt

gffa'r,

Gespecialiseerd in Wijnen en bieren
Ook verhuur tapinstallaties

Let op onze
aanbiedingen !!

Korte Wagenstraal 21, Gilze
teleÍoon 01615 - 2432

Dranken Super

IAI\ EI\SCHOT

Voor een modieus kapsel ga ie naar:

Steenakkerplein l, Gilze
telefoon 0161S - 5191

I I

,I I Ier

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

aaft e)

mer r.
Hoe u ook wilt
reizen: met trein,
vliegtuig, bus o[
eigen auto. Let
op dit vignet.

GARANTIE VOOR EEN PRIMA VAKANTIE. 6Dl/ÉSg14112

\

Bisschop de Vetplein 7A
5126 Oq Gilzs
Ned€íland
Tel. 01615 . 3193
Fax 01615 - 3192

IVTEETTS-ÏflESSELS
REISBUREAU

ETOIJVT/EIEtrItrIIJF

VEtrIMETJLEI\!

Nieuwstraat 73 Gilze

Tel. 01615 - 1295

VER}ITULE
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V.V. GILZE
(Ge1ezen in ',Contact" febr.
HET'PLUIMPJE":
Koning Wj-nter heeft zijn despotisch regiem weer moeten staken. Hetfebruari-zonnetje kon de gure Noord-ooster temperen en het ijs voorzijn gu1le gezicht doen sÍinken. En als dan het water door dé grondnaar warmer lagen gaat zoeken, komt lreer hier en daar een pluimpjeboven- Zo vonden erij oqk zo'n pluimpje op het Gilzer voetbalveld.
De -schrijver vraagt vervorgens die- 

*pruim 
op een hoed te mogensteken- In een stout vrij gézellenbrein kwam het idee op om óatgroene-groene veld te inunderen. De IJscIub werd ingeschakeld, DeBiIt geraadpleegd en wat bleeÈ: Nooit kon de sportíereniging eenstrop om haar bovenste halsje halen. En waarom dan nie{ xóningwinter in praats van Koning voetbar ? Hoe vond u het ijs? was n

9.t, -die bij het naar huis gaan riep: "Tot volgend schaatsseizoen".Nou daar groeien vreer pruim§jes in àe lange wagenstraat.

TED

7

1954):

Aan de wat oudere leden onder ons wir ik het volgende vragen:* klopt het dat een veld onder water is gezet voór het scÉaatsple-
zLer?* wie zou dat "stout vrij gezerrenbrein" zijn geweest?* wie weet wat er bedoelà i-s met inunderen ?* welke IJscIub werd er destiias ingescnakeld ?

ï il een dergeriike aktiviteit ooit nog eens herhaald ?* wie is of was TED ?

Graag zie ik met berangsterling antwoord op mijn vragen tegemoet:wirriam Akkermans, pasl. van olixprein 11 of via de-copy-6us in dekanti-ne.

EINDE OPENSTELLING KANTINE PUPILLEN-TRAINING:

Het is helaas van korte duur geweest maar na gedurende twee maandenproefdraaien hebben wij moeten vaststellen dat het openstellen van
9ns clubgebouw voor belangstellende ouders geen haalËare kaart is.Met een viertar vrijwirligers hebben wij gr-aag u een kopje koffie
aangeboden maar omdat de belangstelling mj-ni-maàl is werd het haasteen verplichting voor de vaste kroeg-lopers en dat was nou ook weerniet de bedoeling. Totdat zich andeie oàtwikkelingen aandienen zienlrij dus af van dit idee. Vanaf deze plaats wil nlt bestuur van dev.v- Girze de vrijwirligers nogmaars Èartelijk danken.

VERSLAG JEUGDTAFELVOETBALTCTERNOOI D.D. 06 JANUARI 1994.

Ondanks de concurrentie van Driekoningen en kerstbomen ophalen
was de opkomst voor dit eerste tafelvóetbaltoernooj- uitslekendte noemen.
Tot grote opluchting van de organi-satie werden de twee laatstetafels nog juist op tijd bezorgt, en kon het startsein ge-
geven worden voor deze happening.
Door 30 teams werden de 4 opgestelde tafels 3\ uur lang constant
bespeeld.

- t(--
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De F en E-pupillen speelden in 2 poules, één van I teams en één van
7 teams.
De uiteindelijke winnaars in deze catagori-e werden na 'n zeer
spannende fi.nale Koen Graafmans en Koen Michielsen. ZL) vronnen
met 10-9 van Roel Akkermans en Barry v,/d Ouwe1and.
De grootste overwinning van het toernooi werd ook door de
twee Koenen behaald n.1. 23-9. En dit in 6 minuten speeltijd-
Bij de D en C-pupillen (junior.) plus de meisjes werd gespeeld in
één poule van 10 teams. Door 'n gelijke ej-ndstand was ook hier 'n
finalewedstrijd nodig. De winnaars werden Arjan Marijnissen en
Vincent van Dongen. ZLj waren net'n beetje te sterk voor Mark
Gerrits en Nard Louws. Eindstand van deze f i-na1e was 7-5.
De À en B-junioren en de meisjes werden vertegewoordigd door
5 teams en ingedeeld in één poule . ZL) speelden wel 'n dubbele
ronde.
Ook hier weer tot de laatste minuut spanning, het doelsaldo
bracht tot slot de beslissitg; de winnaars werden Joost van Puien-
broek en Maarten van Hoek.
A1Ie wj-nnaars nogmaals van harte gefelj-citeerd-

Tot slot willen we nog de leiders en alle junioren bedanken
die ons geholpen hebben bij het in goede banen leiden van
deze voetbalhappening. Zonder jullie hulp i-s zorn evenement
niet te realiseren. Nogmaals BEDÀNKT.

Nog 'n kleine opmerkirg; Het j_s en blijft jammer dat er nog
één speler was die zonder berichtje niet op is komen dagen
en er één team vras dat voortijdig weg qinq,, waardoor 'n aantal
wedstrijden bijna geen doorgang konden vinden.
Jongens, dit is NIET LEUK voor je teamgenoten, waar je dus wel
rekeni-ng mee dient te houden. Denk hier in het vervolg aan svp.

De Jeugdcommissie

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 gevar moet doen.
overigens gaan erij ervan uit dat je beseft dat je een team-sport
beoefent, zodat een afmelding tijdens de competitie vervelende
gevolgen kan hebben voor het betreffende elfta1,/team. Eenmaal per
jaar, uiterlijk voor 31 mei kan het lj-dmaatschap worden beëindigd,
door een schriftelilke afmelding bij de ledenadministratie. Dejaar-contributie, die in twee termijnen van elk een halfjaar via
een acceptgiro of automatische incasso bij u wordt aangeboden, benje altijd voor een heel jaar verschurdigd, dus ook bij een tus-
sentijdse afmelding. Afmeldingen bij de leider atléén is dus niet
vordoende. Het is echter fatsoenlijk om ook de reider van je
opzegging op de hoogte te stellen.
Het streven van de V.V. Gilze is natuurfijk om onze huidige leden
te behouden en door als 'een team' s€uren te werken is onze doel-
stelli-ng tevens om nieuwe leden aan 'te trekken" voor onze
vereniging. Dus wat let je, kom gerust eens kijken bij v.v. Gilze.

t?-



ZET ALCOHOL IN HET VERKEER
BUITENSPEL
'Daar nroet op gedronken worden.' Die kreet klinkt regelmatig in mettige
sportkantine. Op een overwinning hef je gezamenlijk het glas. Het drinken van
alcohol is een sociale gewoonte geworden. Als het gezellig is en er is iets te
vieren, dan wordt er, ook na'het sporten, een biertje, een wijntie of een borreltie
gedronken. Daar is op zichzelf niets op tegen.

Verantwoord genieten van een alcoholisch drankje wordt iedereen van harte
gegund. Vandaar die bekende tv-slogan'Geniet, maar drink met mate.'Maar
ook die andere slogans moeten we ons ter harte nemen: 'Hou't gezellig, drink
met mate'en: 'Rij Alcoholvrij.'Die wijzen op de risico's van overmatig alcohol-
gebruik en op de onmogelijke combinatie van alcohol en het deelnemen aan het
verkeer. Beide zijn vormen van misbruik, die helaas nog altijd voor de nodige
ellende zorgen. Zo is aicohoi de oorzaak van een groot aantal verkeerscngevel-
len, Onderzoek wijst uit dat bezoekers van sportkantines veel te vaak betrokken
zijn bij ongevallen door alcohol.

Automobilisten tussen de 25 en 50 jaar - de grootste groep sportende gezellig-
heidsliefhebbers - blijken het meest onder invloed in de auto te stappen. Jonge
autoriiders zijn echter veelvuldiger het slachtoffer. Natuurlijk is het geen schande

om een onervaren verkeersdeelnemer te zijn, maar door het drinken van alcohol
worden mensen nu eenmaal wel eens overmoedig. En juist door die combinatie
van onervarenheid en overmoed ontstaan grote problemen,

Onnodige problemen. Want ook als je alcohol wilt drinken, kun je gewoon veilig
thuiskomen, bijvoorbeeld door vooraf afspraken te maken met je team over wie
terugrijdt en dus geen alcohol drinkt. Of door even een taxi te laten bellen. Maar
ook als je persé met je eigen auto naar huis wilt, hoef je de gezelligheid van
samen iets drinken niet te missen: er zijn verschillende alcoholvriie dranken.

Ook onze vereniging doet een beroep op het gezonde verstand van alle sporters.
De boodschap is simpel: als je nog moet rijden, moet.ie niet drinken. Het doel is

nog eenvoudiger: het aantal verkeersslachtoffers door alcohol verminderen.

Het is absoluut niet de bedoeling om alcohol te verbieden. Zoals al is gezegd, is

er niets tegen het drinken van alcohol zolang het verantwoord gebeurt, Waar het
om gaat, is dat we ons realiseren dat alcohol en verkeer niet samengaan.

vn
OO

-,8-

{ oo
I



ALS U AAN DEZE, PRIJS\IRAAG MEEDOET,
AAAAKT U EEN GOEDE KANS OP EEN VAN
DE MEER DAN 5OO PRIJZEN!
Speciaal voor leden van de Brabantse voetbal- en hockeyrerenigingen houdt het Regionaal Orgaan
Yerkeersveiligheid deze prijswaag. Door mee le doen maakt u kans op één van de 500 sporttassen die door
de bekende stripktekenaar Genit de Jager zijn verfraaid met een leuke tekening. Daarnaast zijn er ook nog
andere pí1zen beschikbaaÍ.

Hoe in te zenden?
Vul onderstaand formulier volledig in, doe dat vervolgens in een envelop en stuur die naar het
Regionaal Orgaan Verkeersveillgheid Brabant Postbus 90151, 5200 MC Den Bosch.
Niet vergeten een postzegel te plakken!
N.B.: lnzenden vóór 1 maart 1994.

Mnnaars ontvöngen zo spo€dlg rnogclljk berlcht. Over de uitíag kan nlet worden geconespondeerd.

2re
Yraaq í:
Wanneer is in ons land de gordeldraagplicht voor de achterste zitplaatsen van personenauto's ingevoerd?

Sinds: o 1973

o 1989

o 1991

Yraaq 2:

ls het waar dat je vóórin de auto bij snelheden beneden 30 km/u géén gordel om hoeft ?

O \íaar

E Niet waar

Yraag 3:

Rijden onder invloed is in Nederland geen overtreding maar een misdrijf.
Bij welk alcoholpromillage bent u volgens de Nederlandse wet strafbaar?

D 0,3 promille

fl0,5 promille

0 0,8 promille

(Kruis bij elke vraag het juiste antwoord aan!)

Uw naam REGIONAALORGAAN
VERKEERSVEILIGHEID

Adres:

Postcode

F.z
o
É,o!íoonplaats:

- tg*



Als nieuweling bij de club V.V. Gilze is het altijd even wennen,
wat }eeft er in de crub, op sportieve en creatieve vrak, sfeer,prestatie, animo. Nou, ik kwam het arremaar tegen, dus zoals ik
zelf ben (fanatiek) zag ik het we1 zitten. Ik had toch redelijke
hoge verwachtingen, met ronio ars reider en Jos van Engelen ars
begereider jeugdbestuur, om op sportieve r,ri-jze zo hoog mogerijk
te eindigen in de competitie. Maar met deze na- en voorjaars-
competitie opzet was ik niet blij mee. De vriendschappelijke
wedstrijden waren voetbaltechnisch gezien redelijk. Met een uit-
schieter bij Rac, zoars we daar speerde hadden lre op een hoger
niveau ingedeeld moeten zijn. Dat had de aanzet moeten zijn voor
goed voetbal. Maar we begonnen de competitj-e met 'r1 paar gebles-
seerde spelers. En de eerste wedstrÍjden (die fataal bleken te zijn
voor de voorjaarsindeling) werden verloren door teveel persoonlijke
fouten en fysiek te zwak. ÀIs we de wedstrijden evalueren dan
hadden tre op z'n minst 5 punten bij ons totaal erbij moeten telIen.
Nu hebben we uit 9 wedstrijden 9 punten. Daar we nog één wedstrijd
moeten spelen van deze reeks. Daar zaten goede en stechte wedstrij-
den bij. Ik heb de groep nu al medegedeeld dat we voor de eerste
olaats gaan in de voorjaarscompetitie. Bij optimale inzet van
iedereen moet dat mogelijk zijn, èn ik verwacht niet anders.
In het begin van het seizoen rommelde er wat in het elftal, daar ik
wel voelde dat er i-ets gaande was, maar kreeg niet direkt antwoord
op die vraag. Naar rater bleek het om Jos te gaan. Josr vèr mijn
zijde toch bedankt voor de opvang ars jeugdvoórzitter, sorry dat
het zo gelopen is. Met toch gevorgèn voor )ezelf en de crub.
Ik had weI 'n reaktj-e verwachl van het jeugd-hoofdbestuur. Ik
betreur dit ten zeerste. Want mijn inzet (opzet) om met de anderejeugdtraj-ners het jeugdplan op de rails te ietten viel daardoor in
het water. Mijn ambj-tie voor volgend seizoen bij V.V. Gilze is niet
mogelijk gemaakt, daar er geen contractverlenging is bereikt met de
crub. Maar ik hoop dat de inzet optÍmaal blijft, brj iedereen.
Daarbij wens ik iedereenr €rr die Gilze 'n uarm hart toedraagt, 'n
gezond en sportief jaar tegemoet.
Ik eras bijna vergeten te vermelden dat we voor de beker gespeeld
hebben. We zijn niet verder gekomen dan de tweede ronder €r toen
was het bekeravontuur aI voorbij (dat is (snel) slecht).

De Trainer.

INZENDEN KOPIJ:
Indien u kopÍj hebt voor de volgende uitgave van "de VoorzeL", ver-
zoeken lrij u die uiterlijk 10 februari L994 in te leveren! (bijv.
in de bus in de kantine). Of bij À. Smeekens, Hubertusveld 7 Gilze.
Kopij ingeleverd na bovengenoemde datum kan pas in de volgende
uitgave van de "voorzet" (maart ,94) worden verrerkt! !

- 2o-
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AKTIVITEITENKALENDER Y.V. G\LZE

S. C. V.V. Gilze
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L994:
1994-.
L994:
L994:
1994:
L994:

vergadering jeugdconunissie, 2O.30u.
kaartavond supportersclub V.V. Gilze, 20 -30u.
worstebroodaktie supportersclub V.V. Gilze.
worstebroodaktj-e supportersclub V.V. Gilze.
vergadering jeugdcornmissie, 2O.30u.
verbroederingskaartavond E'r'V Rijer:. / W Gilze
aanvang 20.30u. om de kapper Naaldentrofee
jeugdleidersvergadering, 20. 30u.
kaartavond supportersclub V.V. Gilze, 2O.30u.
vergadering jeugdcommissie, 20.30u.
vergaderl-ng jeugdcommissie, 2O.30u.
een "knallende" verenigingsdag V.V. Gilze.
jeugdleidersvergadering, 2A. 30u.
fietstocht,
organisatie : aktiviteitencommissie
vergadering jeugdcommissj-e, 20.30u.

1994:
L994:
1994:
L994:
1994:
1994:
1994:

08 jun 1994:

NIEUWS VAN DE SUPPORTERSCLUB Opg.tichl teC-t99t
SUPPOHTERSCLUB V.V. GII 7F
secÍ.: l-lewelstraat l l

5126 CM Gilzo
SUPPORTERSCLUBÀVOND EEN SUCCES.

op vrijdagavond L7 december j.r. lras het druk en gezerrig in het
clubhuis van voetbalvereniging Gilze.
De sfeervol gedekte tafels, de leuke kerstversiering, het sloeg in
bij de mensen. Na een lrelkomswoord door de vice-voorzitter William
Àkkermans, die de aanwezigen welkom heten en aIlen een prettige
avond toewensten. Hij was trots op de supportersclub, die aI vele
keren kraar stond voor de v.v. Gilze. En hij gunden dan ook alle
leden met hun aanhang aanwezJ-g een hele fijne avond. Een dankwoord
namens het bestuur van'V.V. Gilze richtte hij aan ons bestuur voor
de fijne samenvrerking.
Onze voorzitter dankten de aanwezigen voor hun komst, en roemden de
leden dat zL) allen op tijd lraren. Ook hij had een kort welkoms-
woord, en dankte de vorige spreker voor zijn woorden. Na een korte
stilte gehouden te hebben, konden onze gasten aan de koffietafel
beginnen. De kwaliteitsproducten van bakker Ad Spapens en van
slager Goof van Loon lieten zich goed smaken, en dat vras te zien
ook.

Het bestuur met hun aanhang renden op en neer met de warme crocet-
ten, koffie en thee, terwijl er zeer smakelijk gegeten werd door de
aanwezigen. Wees niet ongerust het bestuur en hun aanhang heeft om
toerbeurt gegeten. wij waren natuurrijk de gastheren-,/dames, ook
trij hebben genoten van het eten. Na de koffietafel genuttigd te
hebben, even napraten terwijl wij met voldoende hulp van de aantre-
zigen de tafels afruimden en aan de afwas begonnen.
Werd de Bingo klaargezet, na wat haperingen of het nj-et goed weten
hoe de molen werkte kon het spel begi-nnen. En ook dit vras grandi_-
oos. Voor deze avond begon hadden een aantal leden gevraagd om eenpotje te mogen kaarten in plaats van bingo te spelen. Ons eras dat
goed, maar het spel bingo hield iedereen van de kaarten af. Vol
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18 mrt
06 apr
09 mei
12 mei
16 mei
29 mei



PUPILLEN-BINGO WEDEROM GOED BEZOCHT.

Zaterdagmiddag 18 december j.I. stroomden de pupillen binnen in het
clubhuis. Ja, de opkomst was lreer goed, een 70 pupillen r.raren
aanwezig, op de voor hen gratis bingomiddag. En ook hier speelde de
griep parten, zj-eken een hartelijk beterschap toegewenst.
Een openingswoord door de voorzitter van V.V. GLLze, die niet goed
wist dat het spel nu Lingo of Bingo \ras, maar dat maakte de pupil-
len hem wel duidelijk. Ook dankte de spreker de supportersclub voor
het aanbieden van deze dag voor de pupillen van de V.V. Gi.Ize. En
hij hoopte op een nog lange samenwerking van de V.V. Gilze en de

_ 22,_
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spanning en gezelligheid werd dit spelletje gespeeld door iedereen.
Zowel de mannen als de vroulren speelden mee, om een prijs te
winnen, leuk toch! wij hadden voor een leuke prijzentafel verzorgd,
alles in de kerstsfeer. Het werd een sport om de verschillende
maten kerstmannen te winnen. Ook dit alles onder een grote gezel-
IigheS-d, en soms zeer volumevol. Zeker bij een valse bingo was het
lachen geblazenr €n kwam het zangkoor ook in werking. Volgende keer
laten wij jullie meer zingen, het klonk niet slecht, zelfs goed.
De vele bingoprijsjes die r,rij aangeschaft hadden vielen onder vele
Ieden. Maar ook bfj dit spel telt de gelukkige mee, de een heeft
wat meer geluk a1s de andere, daar is niets aan te doen.
Niemand eindigde dit spel zonder lege handen, die nog niets geuon-
nen had kreeg een poedelprijsj€, een kerstkaarsje of kerstkaarten.
Maar als je zo genoten hebt van een gezellige en goed verzorgde
avond, dan is er eigenlijk geen troost- of poedelprijs meer.
En gezien de vele leuke reacties, de vele handen die vrij mochten
drukken als dank voor het werk, rías deze avond geheel geslaagd.
En om de kosten binnen de perken te houden, hielden wij nog een
loterij met mooie prijzerL, uw medewerking hieraan was geweldig.
U toonde uw dankbaarhej-d weer aan ons, bedankt mensen voor de
geweldige hulp. Ondertussen gingen de belegde boterhammen er lreer
in als koek, gelukkig maarr €r vras zoveel over van de koffietafel
maar u bleef lekker eten.
In de "vroege" uurtjes ging iedereen voldaan naar huis, wij geni,e-
ten nogl even na. Jà, er was voor ons veel werk van te voren en op
deze avond, je bent bang dat je wat vergeet of niet genoeg aange-
haald hebt. Of komt j-edereen wel want de griep had toegeslaan,
allemaal vragen voor ons. Jà, helaas vraren er een aantal zieken, en
mensen die andere verplichtS-ngen hadden. Maar er bleven ook mensen
wë9, vergeten dat tijkt ons bijna niet molrelijk want het weekblad
en de voorzet stonden er voI van. Wilt u volgende keer aIs u
verhinderd bent dit dan op tijd melden, want t ij moeten van te
voren de boel bestellen en bestellen is betalen dat wee'* u ook.
De zieken wensen wÍ-j van harte beterschap, ook langs deze lreg.
Verder willen vrij nog danken voor hun medewerking aan ons; het
bestuur van V.V. Gilze voor hun steun en hulp, voor de fijne
samenwerking. De aanhang van ortze bestuursleden en de vele leden
die ons mee hielpen- Namen noemen Ís moej-Iijk, wij vergeten niet
graa!, iemand te vermelden. Goof van Loon en Ad Spapens voor de
gerdeldige verzorging en behandeling betref t deze avond, het vras
weer echt Gils. Het barpersoneel voor de goede verzorging van deze
avond. En zeker u dj-e aanwezj-g \rras, voor uv, gelreldige inzet om deze
avond onvergetelijk te maken voor de supportersclub.

Dank aan allen van uw bestuur.
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S.C.V.V. Gilze, hij was trots op de supportersclub.
En Àimy Cruisbergs lras blij dat hij als voorzi-tter deze dag mocht
openen, en even later de prijzen uit mocht reiken van de kerst- en
nieuwjaarskaarten.
In totaal waren er maar 11 kaarten ingeteverd, dat mag volgend jaar
gerust meer zijn pupillen.
Geert Zebregts won de eerste prijs, een lederen voetbal.
Mark van Heijst won de tweede prijs, een rugtas.
Jimmy Klaassen won de derde prijs, ook een rugtas.
Proficiat winnaars.
De andere deelnemers kregen allen een schrift met potlood. Bedankt
pupil 1en.
Ze zaten aI in de startblokken, Gerard en Ton, voor het spelen van
de bingo. Het spel kon beginnen, warm en spanning dat vras het in
het clubhuis. Wij hadden voor de prijzen gezorgd, wederom gesteund
door Verzekeringsburo Kees Roelands en Taxi en Tankstation Toon
Hessels. Onze dank hiervoor. De supportersclub gaf nog een rondje,
en deelde snoep uit aan de aanwezigen. En ook hier weer de geweldi-
ge steun van Joan Hapers van de Kopak, die gaf chi-ps voor iedereen,
klasse Joan en ook bedankt. Met een zalx chips, een blikje drinken
en misschien nog wat prijsjes gewonnen bij de bingo gingen de
pupillen voldaan naar huj-s. En de medewerkers konden hun oortjes
wat rust geven, want groot vras het volumepeil. Een geluk dat het
clubhuis goed is gebouwd toendertijd. Want bij elke bingo was het
raak, het ene keeltje rj-ep vals, va1s, terwijl het andere keeltje
riep een goede, een goede.
Gerard, Ton en medewerkers aan deze middag, or:ze dank aan u allen
die geholpen hebben. Een aantal mensen di-e wij gevraagd hadden om
mee te helpen waren niet aanwezig, mogen \Jij de volgende keer wel
op jullie hulp rekenen. Bedankt alvast.

Bestuur S.C.V.V. Gilze

LEDENBESTA.ND GROEIT NOG STEEDS!

Wij schreven het aI eerder, de groei van de supportersclub zLX er
nog steeds in. Wij kunnen u melden dat we de grens van L25 leden
gepasseerd zijn. Bep de Bruin alias Den Bop was het L25e lid dat
zich inschreef bij onze c1ub. Tijdens de huldiging van de jubila-
rissen van de V.V. Gitze, dat op een zéér spontane manier gedaan
werd door de voorzj-tter van V.V. Gilze, konden wij weer een paar
Ieden bijschrijven j-n ons ledenbestand. De nieuwe leden van harte
welkom bij or:ze club. Iets voor u, meld u zich dan even bij een
bestuurslid en het wordt geregeld.

WORSTE,RRí)C)DAKTIF'- S C \/ V GÍ[.7.F. C)P I I F,N I2 FE,RR I IA R I

Wij a1s bestuur vragen om uw hutp bij deze grote aktie.
Het is leuk werk en je leert Gilze kennen, je komt met een kwali-
teitsprodukt aan de deur, voor de normale winkelprijs.
AlIe leden van de supportersclub hebben aI bericht ontvangen, en
kunnen zich melden voor mee te werken. Mocht u ook mee willen
helpen, meld u zich dan even b5-j een bestuurslid.
Bedankt alvast voor uw hulp en tot ziens.
wij houden u op de hoogte van deze aktie en onze andere aktivitei-
ten.

Bestuur S.C.V.V. Gilze

- 2?-_



V.V. GILZF.
WIST U DAT:

Er_een nieuw rNFORMÀTIE-BULLETTN is uitgekomen bedoerd voorarre reden maar met name voor nieuwe reóen waarin alre voor-
komende zaken worden uiteengezet aie ninnen de vereniging vande v.v. Gilze zich afsperen. zoaat je weet wat de v.v. Gilzevan u verwacht en wat u van ons kunt verwachten.
Mocht u interesse hebben voor inzage dan kunt u terecht bij dede ledenadministratie, dhr. Arno Aàrts, van Heinsbergstraal 42Gilze, telefoon 01615 1169. (Àantal bladen is bepeikt)!víij op zoek zijn naar een andere naam voor 'De xopàtoot..
De reden hiervoor is dat deze titel meer negatief overkomt alspositief terwijt het voor beide bedoeld is. wij zoeken dan ooknaar een mèèr eve_nwj-chtj-ge naam. uu suggesties zijn van hartewelkom bij de redactie. óe beste inzenóér komt mo-gelijk nog inagnmgrking voor een kreine attentie! Dus reaktie óraaó!wijhebbeninmidde1sllaIllééninzen@a1terna-
tief. Dus wie volgt!
op verzoek van diverse verenigingen uit het land er in 1993
1994 een rekreatiegids uit komt tLn behoeve van voetbalvereni-gingen. !{erricht deze ar in het bezit is van de v.v. Gí1ze?Mogelijk kunt u hiermee uw voordeer doen ten behoeve van bv.
_1._3{a- Jeugd of senioren voor een kampweekend of uitstapje! twelricht kunt u zelf nog andere dingen bedenken.rnformeer eens indien u hiervoor inferesse hebt (inzage) bijhet bestuur of de afd. jeugd.
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gcz§ 6,0,Technisch Bureau

Raadhuisstraat 1 - 5126 CK Gilze - Postbus 10 - 5126Z:G Gilze

Telefoon (01615) 1456. - Telefax (0161 $ San2

Electrotechnische en sanitaire installaties
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nieuwbouw en onderhoud
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ABN'AMRO Debank

Debankvourbetalen oI)cbank\'(x)rsparenrDebankvoorlenenol)ebankroorhcleggen
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De Rabobank is een betrokken bank

Een bank die w'eet wat er speelt in de omge-

ving. Als e r gesport wordt

in de buurt, dan w'eten

we niet alleen wat er speelt,

maar ook wie er speelt en

wie tegen wie.

Wc ziin van mening

dat sport een heelbelangrijk

deel van de samenleving uitmaakt. Sterker nog,

we zouden ons een wereld zonder sport niet

voor kunnen stcllen. Daarom ondersteunen

w'e als Rabobank met alle plezier sportieve

actiritciten in de omgeving.

\iet alleen met

flnanciele middelen, maar ook

als het gààt om het orga-

nise'ren van erv'enementen,

geven $'e graag advies.èèè
Loop eens binnen bij

de Rabobank, dan merkt u gauw genoeg hoe

betrokken we zijn. flilÓl* trl

Rabobank. Aangenaam

I

Irr is ('('n

bank «lic vccl
aan sl)ort (l«lct.


