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Oprichtingsdatum.
Sportpark:
Postadres:
Telefoon.
Bankrekening.
Secretariaat:
Ledenadministratie:
Penningmeester:

Redactie "De Voorzet"

7 maar-t 1921
Lange WagenslraaÍ 52 te Glze
Postbus 137. 5 I 26 ZJ Gilze
01615-1993
Rabobank Gilze 1 166.09.559
C. Kock, Versterstraat 6. 5126 BT Glze (01615-2069)
A. Aarts, Van Heinsbergstraat 42, 5126 HN Gilze (0i615-l 169)
J. Aarts, Van Brederodestraat 6, 5126llz Gilze (01615-2538)
A. Smeekens, HubertusveldT" 5126 XJ Gilze (01615-1162)

In dit nunmer under andere:

* Nieuws oÍttrent de verschijning van "De Voorzet".

* Van de bestuurstafel

* Wist u dat ........

* Nieuws van de supportersclub

* Beleidsplan W Glze 2000

* Nieuws uit de kantine

* Aktiviteitenkalender

* Informatie over een var. onze sponsors: Bouwbedrijf Vermeuien
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Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie.

Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk te geschieden voor 31 mei van ieder jaar. De jaarcontributie
moet in twee termijnen worden voldaan (uli & januari). Ook bij opzegging gedurende het seizoen blijft de

AANTAL LEDEN 370

LIDMAATSCI{AP:

lVïi venvelkomen:

worden

Christijan Klaassen (6 jaar)
Cas Pijnenburg(7 jaar)

Kenneth van Hoppe (11 jaar)
Boy Vromans (9 jaar)
Bob Vromans (1i jaar)

verschuldigd.
van het lidmaatschap moet de (,

INZENIDEN KOPTJ:

Indien u een artikeltje wilt schrijven voor "De Voorzet"of een zoekertje wilt plaatsen, dan kunt u dit
inleveren bij een van de volgende adressen:

r A. Smeekens, Hubertusveld 7 te Glze
e J. Aarts, Van Brederodestraat 6 te Glze
r W. Akkermans, Past van Dijkplein 11 te Gilze
r Witte brievenbus in het clubgebouiv van W Gilze

op 6 iuli_LL2llteKopij voor de "Voorzet"dient
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Met vrienclelijke groet,
namens de redaktie

clubhlad V.V. Gilze,
Albert Smeekens.

Nieuws van de bestuurstafel:* Johan Oprins zal in voorkomende gevallen als
toehoorder de bestuursvergaderingen bijwonen.
Als voorzitter van de Technische Commissie
vormt hij een belangrijke spil in het te ontwik-
kelen beleidsplan. Alleen op die manier kan
zowel Johan als het bestuur goed op de hoogte
blijven van nieuwe zaken.* Cees Roelands (van het gelilknamig verzeke-
rings- en adviesburo) heeft de V.V. Gilze een
(kamer)biljart geschonken. Velen hebben zich al
afgevraagd waarom er nog niet op gespeeld
wordt. Dat heeft de volgende reden: Wij hebben
getracht een biljartklokje te bemachtigen om op
die manier het biljarten in goede banen tc lei-
den. Dat was heus niet bedoeld om (eugd)leden
geld af te troggclen. lily'ij waren van mening dat
op die manier ieder aan de beurt zou kunnen
komen en dat het biljart een langer leven be-
schoren is dan het geval zou zijn wanneer dit te
vrijblijvend wordt 'geregeld'. Omdat echter zo,n
klok nogal prijzig is heeft het bestuur alsnog
besloten om af te zien van een 'elektronische
leider'. Maar dit houdt wel in dat we eenieder ,n

kans moeten geven dit biljart te gebruiken. Wees
er zuinig op en lever de keu's en ballen in op de
plaats waar je ze ook kunt afhalen: bij de bar.* De Tennisclub heeft gevraagd om een gedeelLc
van de trainingshoek te gebruiken voor de uit-
breiding van hun tennisvelden. Hoewel de Tech-
nische Commissie hier de keepers wil traincn
zou dit desondanks te realiseren zijn. Omdat wij
ons op het standpunt stellen "beter een goede
buur dan een verre vriend" zijn wij de mening
toegedaan hieraan onze medewerking te verle-
nen. In ruil hiervoor is de Tennisclub bereid
gevonden een ballenvanger van 21 x 5 meter te
plaatsen.

* Drankcnhandel Van Enschot heeft een aanbie-
ding gedaan om de verkoop van PALM in onze
kantine te vervangen door AMBER (van Grols-
ch). Omdat deze aanbiecling vrij aantrekkelijk
was en dc omzet van PALM terugliep ziin we
hierop ingegaan. Inmiddels hcbben alle senior-
leden hierover een bricf ontvangen.
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UITGAVE CLUBITLAD GEWIJZIGD:
U heeft het wellicht al opgemerkt of selezen in het
weekblad Gilze-Rijcn, ons clubblad heeft een aantal
wijzigingen ondergaan. Met name <Ie laatste editie
van februari onlangs was van slechte kwaliteit door-
dat we gcnoodzaakt waren over tc gaan naar stenci-
len omdat onze voorzitter van werkkring was veran-
derd. Mcde hierdoor en om cle kwaliteit van ons
clubblad te waarborgen hebben wc beslotcn om ecn
aantal wilzigingcn door te voeren en wel de volgen-
de:
* Clubblad voortaan via derdcn tc laten vcrme-

nigwldigen.
* Uitgave wordt írx per .iaar i.p.v. 10x per jaar

(gcm. om de 2 maanden). Dit lilkt ons vol-
doende, mede gezicn de kosten van kopiëren,
off-set, etc. en dc aangeboden copy.* Rcdaktic clubblad uitgcbreid met twee perso-
ncn, t.w.: William Akkermans en Jerry Aarts.
Totaal aantal personcn nu 3, wat wellicht een
nog "bctcre" afstcmming en inhoud zal kunnen
geven aan het clubblad.* Rubriek wij fcliciteren....komt te vervallcn i.v.m.
het in "mindere" mate uitk<tmen van dit bla<l
(niet elke maancl). Dus niet up to datel!* Het voorblad is verandercnd.* Rubrick "Dc Kopstoot" en "Opzegging Liclmaat-
schap" zal worden gcplaatst indien clit aandacht
behocfl,

* Advcrtccrclcrs uitgebreicl cq. aangcpast.
Wij zijn uiteraard veor ons clubblacl ook afhankelijk
van dc inzcnding van copy door onze leden. Dus
mocht .jc suggesties, ideeën of copy hebben voor
ons blad, laat hct ons dan wcten of stuur het op
naar dc bckende adressen.
In de h<xlp dat "De Voorzet,' een kwalitatief gocd en
prcttig lcesbaar clubbla<l is voor al «legcne die enige
betrokkcnheid hebben mct dc V.V. Gilze.
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Gespecialiseerd in Wijnen en bieren

Ook verhuur tapinstallaties
Korte Wagenstraal 21, Gitze
teleÍoon 0161S - 2492
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G E Z A M E N L I J K E
KASTELEINS EN
GAFETARIAHOUDERS
* Café-Bar
* CaÍé en Zalen
* Snackbar
* Restaurant-Sporthal
* CaÍé-Restaurant-Zalen
* CaÍé-Zalen-snackbar
* Bar-Discotheek
* Hotel-Restaurant
* Bar
* CaÍé-Bar
* Eetcafé

" De Pomp "
" 't Centrum "
" 't Ggntrum "
" Achter de Tuinties "
" De Hooikar "
" Den Heuvel "
u C'est l-a "
" De KÍonen "
" Pub 2(X)O'
"DeTip"
" D'Ír Brooy "
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5126 CA Gilze

Tel. 01615 - 3193
Fax 01615 - 3192
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V.Y. GILZE

NIEUWS
* De voorzitter heeft door derden een nieuw logo

van onze vereniging laten vervaardigen. Met
ingang van de op te starten Sponsoiloterij zal dit
logo zijn intrcde doen.
Begin mei z.al ee;n sponsorloterij worden gestart.
Hierbij is V.V. Gilze participant geword"., uu,
de Nationale Sponsorloterij (bekend van T.V.:
I ingo). Op cle Verenigingsd ag, lZ mei a.s., zal
het startsch<lt worden gegeven. De opbrengst is
voor het jubileumkado dat de V.V. Gilze de
leden wil aanbieden bij gelegenheid vafr het 75_
jarig bestaan in 1996.
De aktiviteitencommissie heeft een concept_plan
gemaakt voor het organiseren van de Verèni_
gingsdag.
Als tegenstanders intrapballen willen hebben
zullen deze moetcn worden afgehaalil in het
secretariaat. Dit kan worden gevraagd aan cle
leiders van de bezoekende vereniging als die het
wedstrijdformulier komen inwllen. Vóór aan_
vang van de wedstrijd moeten ze weer worden
ingeleverd!
In de leeftijdscategorie van onze F-jeugd bestaat
de mogelijkhcid, vóórdar je lid woràt, vrijblij_
vend decl te nemen aan een aantal proefirainin-
gen. We stcllen ons echter wel op het standpunt
clat dit wordt beperkt tot maximaal 4 weken als
men 6 jaar is. Als een kind nog 5 jaar is, mag hij
of zil in de laatste maand voorafgaande aan de
6e verjaardag ón de 1e maand hierna vriiblijvend
meetrainen. Lid worden kan men echter pas als
men 6 jaar is!
Er is (weer) een verzoek binnengekomen van
asielzoekerscentrum Princenbosch met de vraag
of er ecn mogcliikheid bestaat voor asielzoekers
om mee te trainen. Omdat echter al eerder is
bcpaald dat rvij het trainen onder begeleiding
hebben gelimiteerd voor de aktieve spelers en
enkele rustende leden heeft het bestuur ook
voor de laatste groep een ander standpunt inge_
nomen. Besloten is om met ingang van het nieu_
we scizoen 'rustende leden, enkel de mogelijk_
heid te geven om zonder begeleiding gebiuil te
latcn maken van een trainingsveld. In overleg
met de technische commissie en cle wedstrijdse_
crctaris zal hiervoor nog een tijdstip worden
vastgcsteld. Tevens wil de V.V. Gilze dan ruimte
bieden voor maximaal 5 asielzoekers om met de
rustende ledcn mec te trainen. Het voorstel van
het Asiclzockerscentrum is om te werken met
een pasje dat bij loerbeurt gebruikt kan worclen
door bewoners van Princenbosch. Bij voorkeur is
als ingangsdatum het seizoen 19g4llgg5 gekozen.
Nadere berichten volgen nog zodra ook de lei-
ding van kamp Princcnbosch kan instemmen met
bovenstaande en er ruimtc vrii gemaakt kan
worden voor deze groep recreanten.
Begin mei 1994 moeten de concept-begrotingen
worden ingediend bij de pcnningmeester!

\Yist u ..........* dat we op zock z4n naar een trainer voor de A_
jeugd;

* dat als u interesse of suggesties heelt wij dat
graag vernemen;* dat Gilr.e 4 Ronald Geerts cen spoedig herstel _

toewcnst;
dat er een informatie-bulletin is voor alle leden
van cle V.V. Gilze;
dat u voor inzage terecht kunt bij Arno Aarts
van de ledenadministratie (aantal beperkt);
dat wii nog steeds op zoek ziin naar een ancÍere
naam voor "De Kopstoot',;
dat wij op reaktic wachten van jullic;
dat de koffer van Jan Boomaars door zijn buur_
man 'plat'gereden is;

dat Jan van de buurman nu een nieuwe heeft
gehad;
dat u bij afgelasting beslist niet zelf moet bellen
naar de te bezoeken vereniging;
dat u in zulke situaties moet informeren bil het
dienstdoende lid van de jeugdcommissie;
dat de reklamecommissie een andere naam heeft
gekregen: de "Sponsoring en pR-commissie";
dat 12 mei de Verenigingsdag is;
dat het bestuur maandelijks vergadert;
dat zulke vergaderingen vaak tot (na) midder-
nacht duren;
dat het sparen van coca-cola-etikettcn niet echt
origineel is? In een oud clubblad van januari
1959 (Contact) werd een spaarkaart bijgesloten
van de "Nederlandse Persil Maatschappij,,Een
volle kaart met etiketjes van Persil-produkten
leverde de vereniging één gulden op;

GEVRAAGD:

ENKELE FANATIEKE PUPILLEN
DIE ONS WILLEN HELPENI AK.
TIE.ETIKETTEN TE VERZAME-
LEN.

BELONING: VEEL PLEZIER

*

*

-Ë-
INFORMATI E: JEUGDLEIDER



Beleidsplan V.V. Gilze 2000.* In de Technische Commissie hebben onder
andere zittitg: Johan C)prins (voorzitter), Mar-
tijn Aarts, Jan Boomaars, Wim de la Chambre,
Jan Fitters, Mart Machielsen, Jos pijpers. Wat
zijn cle taken van deze commissie?
1. bepalen plan van aanpak;
2. schrijven van een technisch beleidsplan;
3. voordracht nieuw aan te stellen trainers.
Op de bestuursvergadering van 11 april is het
door deze commissie vervaardigde concept
"Technisch Beleidsplan" uitgereikt aan de voor-
zitter. Uitdrukkelijk is daarbij gesteld dat het
nog niet "af' was, maar de basis is er.* De voorzitter van de jeugdcommissie, Mart
Machielsen, heeft zich toegelegd op het schrij-
ven van een organisatorisch jeugdplan.

* Aimé Cruysbergs heeft in concept de bestuurlij-
ke structuur en organisatie beschreven;
Naast de logische taken van een voorzitter,
secretaris en penningmeester zal elk bestuurslid
een afgebakende taak hebben. Hierbij moet
worden gedacht aan een voorzitterschap van een
commissie. Alleen op die manier kan een hoofd-
bestuur goed op de hoogte blijven maar juist
ook andersom!
In dit verhaal wordt (terecht) ook opgemerkt
dat de vraag naar kwalitatieve sportaanbieding
zal vergroten. Met andere woorden: de V.V.
Gilze zal "waar voor het geld van de leden moe-
ten bieden". De mensen worden stceds kritischer
en daaraan moeten we niet voorbij gaan. Daar-
om moeten wij zorgdragen voor een haast pro-
fessionele begeleiding en training van de leden.
Hierbij zal aan de leiders/trainers de mogelijk-
heid worden geboden opleidingen en cursussen
te gaan volgen. Ook de multifunktionaliteit van
ons Sportpark moet worden bekeken.* Onze penningmeester, Jerry Aarts, heeft ook
niet stilgezeten. Ook hij heeft in concept het
beleidsplan voor de financiële organisatie klaar.
Uiteraard is hij echter ook aflrankelijk van het-
geen andere commissies 'produceren,. Als die
namelijk bepaalde wensen hebben zal dit moe-
ten passen in het financiële plaatje van onze
vereniging. Het stopwoord van Jerry is inmiddels
bijna bij iedereen bekend: "budget". Als een
rode draad loopt dit begrip ook door het door
Jerry opgestelde (concept) financieel beleids-
plan. Zo zal elke commissie in de maand mei
van elk kalenderjaar de budgetten moeten indien
en het bestuur zal vervolgens in haar vergade-
ring van juni deze budgetten bespreken. Eind
juni zal aan de commissies de definitieve bud-
getten bekend gcmaakt worden. De uiteindelijke
goedkeuring kan vervolgens in de Algemene

Ledenvergadering (september) door de leden
worden gcgeven.
William Akkermans ten slotte zal zorgtlragcn
voor een meerjarenplan voor Sponrcring en
Public Relations-zakcn. Hierbij moet o.a. ge-
dacht worden aan de wiize van communiceren
met leden, supportcrs en sponsors. Daarnaast is
het een belangrijke zaak om de sponsorinkom-
sten voor langere tild veilig te stellen zodat de
penningmeester op verantwoord e wijze belang-
rijke investeringen kan fi nancicren.
Zoals de planning nu is vastgesteld streeft het
bestuur ernaar om op 30 mei 1994het vereni-
gings- en beleidsplan aan de leden en anclcre
belangstellenden te presenteren. Daartoe zullen
de verschillende commissics op uiterlijk 15 mei
1994 de deel-beleidsplannen in te leveren bij de
voorzitter die een en ander overzichtelijk zal
verzamelen.

*

SPONSOR ZOEKT CLUts I!!!

SPÀARAKTIE COCA-COLA

In het kader van het WK in Amerika is Coca-Cola
een grote aktie begonnen. Zo is er voor onze ver-
eniging een prijs te verdienen van rnaar liefst /
10.000, :. Deze prijs komt toe aan de 5 verenigin-
gen die, in verhouding tot het aantal leden, de
meeste aktie-etiketten hebben verzameld. Om hier-
voor in aanmerking te kunnen komen moeten wij
dus zoveel mogelijk etiketten verzamelen van Cloca-
Cola, Fanta en Sprite waarop het volgende emb-
leem staat:

In de kantine staat achter de bar een plastic bal.
Hier kunnen dc etikctten worden ingeleverd.

Daarnaast zijn wij op zoek naar enkele pupillen die
ons willen helpen om op zaterdagmiddag zoveel
mogelijk aktie-etiketten te gaan verzamelen. Heb je
interesse en wil je meer informatie hebben, kun je
dit laten weten aan je leider.

-à-
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ELI(E SPORTCLUB MAAI(T MIT (OCA-COLA I(ANS OP EEN

SPONSORI(ONTRAKT TER WAARDE VAN MAAR LIEFSI IO.OOO GULDEN.
Vul de Coco-Colo spoorbol von uw sportclub met de oktie-etiketten* von de flessen Coco-Colo, Coke l;ght, Fonto en Sprite. De rode blik-
sluitingen* von de genoemde merken, plus Àquorius, mog u ook sporen. De 5 sportclubs die (in verhouding tot het oontol leden) de meeste
zegels en sluitingen hebben gespoord, verdienen een sponsorkontrqkt t.w.v. / l0.OOO,-. Zorg ervoor doi het deelnomeíormulier von uw
club vóór l7 iuni terug is gesÍuurd noor Coco-Colo. Voor meer informotie over de oktie kunt u bellen noor: Oó - 3OO 1óó (40 ct./minuut).
*Notekenen mog ook. Voor: deze oktie gelden de gebruikeliike regels. De sponsorvoorwoorden ziin exoct ornschreven in het kontrokt.
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Bouwbedrijf Vermeulen zocht de ruimte binnen de
eigen gemeente en heeft die ook gevonden!

Bouwbedrijf Vermeulen is een oud familiebedrijf,
maar nog zeer eigentijds en vol met toekomstplan-
nen. Om deze toekomstplannen te kunnen verwe-
zenlijken zijn Gerard en Nol Vermeulen, twee ne-
ven, op zoek gegaan naar een plaats voor een nieu-
we bedrijfsvestiging. De voorkeur ging hierbij uit
naar Gilze maar dit was niet te realiseren omdat
daar de komende 25 jaar geen nieuwe bedrijfsvesti-
ging mag plaatsvinden. De keus is uiteindelijk geval-
len op een lokatie aan de Europalaan (nummer 16)
op industrieterrein De Haansberg in Rijen. Met het
oog op de toekomst is daar een halruimte neergezet
die groter is dan het bouwbedriif op dit moment
nodig heeft.

spelen is er in de werkplaats een spuitcabine ge-
bouwd.

Een verder rondgang door de nieuwe bedriifsruimte
leert ons dat het eigenlijk uit drie gedeelten bestaat.
Naast de eerder omschreven werkplaats is er ook
een riant ogend kantorencomplex aanwezig. Dit
kantoorgedeelte is geheel in eigen gebruik bij het
bouwbedrijf. Verder is er naast de werkplaatsruimte
nog een bedrijfshal aanwezig. Op dit moment is de
hal niet noodzakelijk voor het uitoefenen van het
bouwbedrijf. Maar met het oog op de toekomst als
Bouwbedrijf Vermeulen opnieuw uit haat jasje
dreigt te groeien is reeds bij het realiseren van de
nieuwbouw rekening gehouden met uitbreidingsmo-
geli.ikheden. Zolang het bouwbedrijf de ruimte niet
zelf nodig heeft zal de hal aan derden worden ver-
huurd. Met het oog hierop is de hal flexibel en
multifunctioneel ingericht.

Al met al kan worder gezegd dat Bouwbedrijf
Vermeulen Gilze-Rijen BV (wel even wennen deze
nieuwe naam) stevig aan de weg timmert). Dit bllkt
ook wel uit nieuwe advertentie van het bouwbedrijf
zoals die in deze "Voorzet" is opgenomen. De re-
dactie van de "Voorzet" wenst Bouwbedrijf Vermeu-
len veel succes op hun nieuwe locatie en hopen
maar dat zij haar oorspronkelijke vestigingsplaats
niet z.al vergeten.

Voor iedereen die nog iets wil laten bouwen of nog
(achterstallig) onderhoud moet laten verrichten
geven wij nog even het nieuwe adres:

BOTIWBEDRIJF VERMEULEN GILZEIRIJEN I}V
Europalaan 16

512I DJ RIJEN
Telefoon: 016I2-n772
Telefax 0L6I23A320.

De naam Bouwbedrijf Vermeulen Gilze BV is ge-
wijzigd in Bouwbedrijf Vermeulen Gilze-Rijen BV.
De feitelilke verhuizing van de kom in Gilze naar
het industrieterrein in Rijen heeft in maart plaaÍ"sge-
vonden.

Bouwbedrijf Vermeulen is een bedrijf dat van alle
(bouw)markten thuis is. Het bedrijf heeft zich ech-
ter gespecialiseerd in de woningbouw en het onder-
houdswerk. Beide in zowel de particuliere als pro-
jectmatige sfeer. Verder is zij ook gespecialiseerd in
de utiliteitsbouw en alle voorkomende machinale
timmerwerkzaamheden.
Deze werkzaamheden worden vooral binnen de
gÍenz.en van de Gemeente Gilze-Rijen uitgeoefend
en in mindere mate in de regio.

De noodzakelijkheid van een nieuwe bedrijfsruimte
wordt duidelijk als gekeken wordt naar de oor-
spronkelijke bedrijfsruimte aan de Nieuwstraat in
Gilze. Dit pand kreeg steeds meer het karakter van
een "lappendeken". Steeds werden er achter het
woonhuis nieuwe "hokjes" bijgebouwd. Maar met
een zich steeds uitbreidende orderportefeuille en
een uitbreidend personeelsbestand (thans 20 vaste
werknemers) wordt op een gcgeven moment de
kritische grens bereikt. Op het laatst was het ge-
woon onmogelilk om praktisch te kunnen werken.
Niet alleen hokkerige kantoorruimten maar ook de
toelevering van materialen door grote vrachtwagens
en de beperkte ruimte voor de machinale werk-
plaats gingen het bouwbedrijf parten spelen. Om
concurrcrend te kunnen blijven werken moest met
name de machine werkplaats drastisch worden
aangepast. In dcze werkplaats wordt in eigen pro-
duktie maatwerk gcleverd en op die manier vormt
zij een belangrijk onderdeel van het bedrijf.

In de nieuwe hal is de machinale werkplaats onge-
veer 3x zo groot als in de oude situatie. Om nog
beter op de wensen van de klanten in te kunnen

' . ,l f,,ll"lji I ij jlii ii

P.S.: een stukje historie uit een oud clubblad:

AI

metsel- en

timmerwerken:

À, l/ermeulett & Zonen

BOUWBEDRIJF , qILZE

Níeuwstr. 73, tel. 295-372

I
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*pensioenen

*hypotheken

*assurantiën

*Íinancieringen

Steenakkerp lei n 1l.a-12

5126 At^l Gi lze

tet: 01615-1720

fax:01615-1009

Belangrijke zaken bespreek je met vakmensen!

/

ABN'AMR0 Debank

Debank voor betalen r De bank voor sparen c Debank voor lenen c Debank voor beleggen.
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FOTO HEFA Snelservice

Tilburgsebaan 2a 5126 PH Gilze Tel: 01615 - 3922

HET JUISTE ADRES VOOR:

* Foto's ontwikkelen en aÍdrukken binnen 2 uur;

* Kopiëren zwartlwit;

* PlastiÍiceren van uw kostbare papieren tot A3-Íormaat.
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Voetbalschoenen § rtschoenen
ook voor alle voetbalkleding en accessoires

Van Meer Schoenen Nieuwstraat 98
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Nieuw clubtenue ??
In het januari-nummer van ons clubblad werd een
voetballer afgedrukt met een blanco shirt en broek.
Aan de leden werd gevraagd om hun creativiteit te
tonen en mee te denken om een nieuw tenue te
ontwerpen. Helaas ontvingen wij slechts 3 inzendin_
gen. Deze ontwerpen zijn naast de bestaande idee_
en gelegd en uiteindelijk is door het bestuur een
keuze gemaakt. De keuze is gevallen op een be_
staand tenue van een bepaalde leverancier dat in
licentie zal worden nagemaakt. Uiteraard wordt dit
bedrukt met ons logo en eventuele sponsors. Tij-
dens de Verenigingsdag zal bekenclgemaakt worclen
binnen welke termijn het bestuur de veivanging wil
realiseren en op welke manier u in het bezit kunt
komen van een nieuw tenue.

VERENIGINGSDAG

Op 12 mei 1994 houdt VV Gilze haar verenigings-
dag. Dit is een speciale dag die bedoeld is voor
iedereen die betrokken is bij de VV Gilze. In eerste
instantie clenken wij dan natuurlijk aan de leden van

VV Gilze maar ook aan haar sponsors en suppor-
ters. Verder zijn ook de leden van SCVV Gilze en

andere belangstellenden natuurlijk van harte wel-
kom.

Overdag worden er verschillende activiteiten geor-
ganiseerd zoals bijvoorbeeld een mixed-voetbaltoer-
nooi. Dit is een tosrnooi waaraan iedereen kan dee-
lnemen. De teams worden bij loting vastgesteld en
bestaat in principe uit: een seniorlid of man, een
vrouw (dit kan/mag ook een lid zijn), een jeugdlid
en een vierde persoon. Iedereen kan hieraan mee-
doen zodat iedereen uitnodigen (wiend, vriendin,
oom, tante, opa, oma, vader, moeder, broer of zus)

Voor de jeugdleden die zich eens lekker willen
uitleven komt er een (overdekt) springkussen.

's-Avonds wordt er een groot feest georganiseerd.
Dit feest wordt opgevrolijkt met live-muziek en/of
disco. Verder komt er een rodeo-stier. Op deze

manier kunnen wij eens vaststellen wie de beste

cowboy van de vereniging is. En of het allemaal nog
niet genoeg is komt er ook nog een schiettent.

Hoezo voor elk wat wils ??????????
Als absoluut hoogtepunt van deze verenigingsdag
zal er ec;n presentatie plaatsvinden van het nieuwe
clubtenue en de shirtsponsors die de W Gilze
heeft gecontracteerd voor de komende drie jaar.

Dus iedereen die de W Gilze een warm hart toe-
draagt komt op 12 mei a.s. naar de verenigingsdag.
Introducés zijn van harte welkom.

STEUN DE VERENIGING EN ZIE ER
DEZE ZOMER FLITSEND UIT !!!!.

Zoals iedereen wellicht al weet is het bestuur van
de VV Gilzebezig geweest met het ontwerpen van
een nieuw clubtenue. De redactie van "De Voorzet"
heeft vernomen dat zij hierbij ook is geconfronteerd
met de laatste sportmode vanuit ltalië. Naast de
gewone shirts en broeken zijn zij ook gestuit op ecn
T-shirt met opdruk van de Oranje-leeuw op weg
naar het Wereldkampioenschap in de Verenigde
Staten.
Op dit moment hangt er een exemplaar in de kanti-
ne. Middels de inschrijvingslijst op het prikbord in
de kantine of via de onderstaande bon kun jij in
bezit komen van dit schitterende T-shirt. Het shirt
kost fl. 15,:. yun dit bedrag komt fl. 5,: ten
goede aan de vereniging. Mocht je nog vrienden,
wiendinnen, ooms, tantes etc. weten die o<lk een T-
shirt willen hebben, is dit geen probleem want de
voorraad is groot en ze zijn er in alle maten.

Ja, ik steun W Gilze en zie er deze zomer flitsend
uit !!!!

Naam:
Adres:
Telefoon: WorldfiupUSAg4"
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llet is heus nog niet
uituerkoGht,

Aantal Maat 140 - 152 - 164 - M - L - XL - XXL

NIETIWS VANUIT DE KANTINE.

Met ingang van 1 april jl. is het PALM-bier vervan-
gen door AMBER, het donkerblonde bier van Gro-
lsch. Dit is een aktie van de VV Gilze in samen
werking met Drankengroothandel J.A. van Enschot
BV en Grolsch. Het zal voor sommige misschien
wel wat wennen zijn maar cle eerste geluiden ziin
positief. Mocht er iemand vragen hebben betreffen-
de deze aktie, dan kan hij deze stellen aan een van
de leden van de kantine-commissie of aan een van
de bcsÍ.uursleden.
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Vorige zoÍner waren het MAGNUM-ijs en de
TJOEP-ijsjes zeer populair. Als we de geluiden
mogen geloven zal het zomerijsje van de zomer van
1994 OPAL I,'RUITS heten. Het ijsje komt vanuit de
Mars-fabrieken. De komende weken zal er op TV
regelmatig reclame voor gemaakt gaan worden. De
kantine van VV Gilze heeft hct ijsje tiidclijk in haar
assortiment opgenomen om tc kijken of het ijsje
aanslaat.
Opal Fruits is in twee smaken te krijgen (citrus en
aardbei) en bestaat uit een roomijskern met daarom
een soort waterijsje. Opal Fruits kost / 2,:.

Zoals enkele van de leden al hebben opgemerkt is
de priis van enkele iisjes in prils verhoirgd.
Het gaat hierbij vooral om TJOEP, MAGNUM
WIIITE, MAGNUM DARK en APOLLO'S. Deze
prijsverhoging is uitsluitend het gevolg van de ver-
hoging van dc inkoopprijs. De kantine-commissie
betreurt deze prijsverhogingen maar is wel genood-
zaakt om de prijsverhogingen te volgen.

Op dit moment z.iin cr (tijdcliik) enkele soorten
snoep aan ons assortiment toesevoegd. Het gaat
hier om SNICKERS, MILKY WAY en IIOUNTY.
Mocht(en) (een van dczc) pro<lukten aanslaan
zullen zi.i definitief in de kantino tt: vcrkriigen zijn.

Hct zal u nu wel duidclijk z.ijn hoc u één miljoen
kunt verdicnen maar nog niet hoe u VV Gilze
steunt door aan tlez.e loterij deel te nemen. Nou dat
zit zo:
Van ieder lot wat via de VV Gilze wordt ver
kocht ontvangt de vcreniging60Vo. Anders gezegd:
van ieder í t0,: ontvangt W Gilze Í 6,: .Indien
voldoencle mcnsen aan dez.e loterij deelnemen tot
het monrent dat VV Gilze haar 75-jubileum viert, is
cr volcloende geld orn dan een compleet nicuwe
lichtinstallatie aan ta schalfen.

Deze actie wordt groots aangepakt cn wordt met de
nodige publiciteit ondersteund. Zo z.ullen er door
hcel Gilze posters worden opgehangen en zullcn er
overal forrnulicren worden weggelegd om aan dc
sponsorlotcril decl [e nemen. Om u reecls nu in cle
gclegenheid te stcllen aan dr: lotcrij dccl te ncmsn
vindt u op de naast gelegcn pagina een aanvraag-
formulier voor een sponsorlot. Middels inmlling van
dit forrnulier geelt u cle sp<insorloteril toestemming
om rnaandclijks ccn beclrag van uw rekcning tc
schrijven. In ruil daarvoor ontvanst u, tot wedcrop-.
zegging, één lotnummcr. U kunt het inschriifformu-
lier afgevcn bij cen van de bestuursledcn.

Aan de jeugdleden van VV Gilze wordt gevraagd
om dit artikel aan hun ouders te laten lezen. Mis-
schien hebben zij wel zin om deel te nemen aan de
loterij en zo mogelijk óén miljoen te winnen. Moch-
ten zij geen grote gcldprijs winnen kunnen zij toch
nog altijd z.eggen dat zij VV Gilze hebben gesteund.

Onleidine Jeugdkader.

Vrijdagavond, 8 April j.1., was het dan zover.
De eerste stap om te kornen tot 'n goed opgeleicl
jeugdkader is gezet. Voor een groot gedeelte van
onze jeugdlciders/trainers,
in totaal 77 man, is <trc cursus Jeug<l Voetbal Spel-
leidcr van slarl gcgaan.
Het doel van deze cursus is om iedereen clie bezig
is (of wil zijn) met het leiden van jeugdigen voetbal-
lers(sters);
* kennis en inzicht te verschaffen omtrcnt de

basistechnieken van het voetbalspel en de orga-
nisatievormen, <1ie de toepastraarheid van deze
technieken in de toekornsl,igc praktijksituaties
zullen vergroten.

* kennis verschaffen over ontwikkelingsfasen van
jeugdigen en de beperkingen die dit oplevert
voor de toepasbaarheid van de technieken.

STEUN W GTLZE EN WIN J 1.000.000,=
Tijdens de verenigingsdag op 12 mei a.s. start VV
Gilze een fondsenwervingsaktie ten behoeve van de
aanschaf van een nieuwe lichtinstallatie op het
trainingsveld (c-veld). Het is de bedoeling dat deze
installatie in 1996, het jaar waarin W Gilze 75-jaar
bestaat, in gebruik genomcn gaat worden. In het
verleden heelt het bestuur al eens een initiatief
daartoe gonomen. De bedoeling was een loterii te
houden maar omdat te weinig mensen interesse
haddcn om een lot te kopen is van het opzetten van
een loterij afgezien.

Om te voorkomcn clat dcze zelfde problemen zou-
dcn kunnen ontstaan, is gezocht naar ecn andere
manier om cen lotcrij op te zetten. Hierbij is het
bestuur van VV Gilze in contacl gokomcn mct
msnscn van de sponsorlotcrlj. De,,rc krtcrij is in
gcheel Nedcrland actief en werkt nauw samen met
de VARA (hct spellctje LINGO).

Hoe werkt clezc krtcrii? Voor .f 10,: per maancl
kriig jc éón krtnummer toegcwczen waarmee je
schitterendc prïizen kunt winnen. Zo wordt er iccle-
re clag (maar nooit op zon<lag) ccn dagprijs gctrok-
ken van í 25.000,: cn icclerc week een prijs van /
100.000,: . Vorder z.i.in er maandprijzen van f 1.0-
00,: "Í 100,: en Í t0,-. Als kiap op de r,uurpijl
wordt er ierlcr jaar ecn prijs uitgeloot van maar
licfst / 1.(X10.000":" Om cr zeker van te ziin dat er
ook in Gilze prijzcn vallen hccft VV Gilze besloten
om naast de gewone prijzen ook zelf enige geldpril-
zen ler beschikking te stcllen. Deze prljzen worden
maandeliiks onder de €lroep mensen verloot die VV
(iilze ondcrstounen.
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Speel Sponsorloterii en Win
Mr. J.B. von Nieuwlond,
notoris te Rotterdom, trekt
moondeliiks uit olle be
schikbore lotnummers

net zoveel:

DAGPRUZEN uon

Í 25.O00,- ols er werk-
l^rgen in een moond ziin,

VrrrpnUZEN von

/ 100.000,- ols er
weken in een moond ziln.

MAANDELUKS trekt hil

de winnende 5, 4 en
3 ciifers, respectieveliik
goedvoor/ 1.000,-
Í 1OO,- en / .l0,-,

IAARLUKS trekt hii de

ioorhoofdpriis von'

I MIUOEN GULDEN.

Vergunning werd verleend door het
Ministerie von Justitie onder nr.
L.O. 7 30.002.21 .93 d.d. 28.1 2.', 93

SponsorloErii
Heemruodssingel ló4
3O2l Dt Rotterdom

ffiffi-ffiffiffi ffiWffiffiffiffi

Hffiffi.ffiffiffi ffiffiffiffiffiffi

aa
,NTEG EEN flENTJE PER MAAND PER LOTNUTWIER

*Ïlss nprs§t:$ss§\ \,{ïsr N-txr- t-i*t't§§* Nsss§ §-\ss§" L§\.s \ }}r *,n:igi,*.1-g.

Zend deze bon oon: Sponsorloterii, Antwoordnummer 10266,3000 XJ Rotbrdom.

WffiffiMffiffiffiW

la, ihword Abonneesponsor en gfi

vrlrlr't GoedeDoel enit Grote Geldl

U kunt moondelilks, tot wederopzegging von miin giro/bonkrekening oÍschriiven:
f, I tientie, tr 2 tienties, D 3 tienties, tr4 tienties.
Voor elk ingelegd tientie ontvong ik één lotnummer.

lk spnsor:
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odres

postcode
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Vergeet niel
uw handtekening
le plaotsen.
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De cursus bestaat uit een praktiikeedeelte. waar aan
de orde komen:
* technieken
* organisatievormen
* omgang met materialen

en een theorieeedeelte. hier worden behandeld:* ontwikkelingsfasen van de jeugdige in verband
met de gegeven praktiik.

* leiding geven.

De opleiding omvat 8 lesavonden van 3 uur en
wordt gegeven, doordat de deelnemers allen Gilzer
lciders/trainers zijn. op ons eigen sportiark.
Op de eerste cursusavond is al gebleken dat er niet
te licht over gedacht mag worden. In het praktijk
gedeelte is er door docente Ingrid peperkamp flink
de zweep over gelegd en hebben we moeten consta-
teren dat het met de conditie van enkele lei-
ders/trainers niet zo best gesteld is.
Maar wat niet is, kan nog komen. (Hè Tonio).
Wij hopen dat alle deelnemers de lessen zullen
blijven volgen en het certificaat " Jeugd Voetbal
Spelleider " zullen behalen, om daarna het geleerde
in praktijk te brengen en zo het jeugdvoetbal bij de
V.V. Gilze naar 'n nog hoger niveau te brengen.

Leiders/trainers, bedankt voor jullie inzet en succes
met de cursus.

de Jeugdcommissie.

SUPFOTTTERSCLUB V.V. GII 7F

,,@

S.C.V.t/. Gilze

natuurlijk heel wat bij kijken voor zo'n grote groep
iets te organiseren. Samen eten en spelletjes doen
met zo'n groot "huishouden" zie je niet zo vaak.
Toch gezellig hoor. Even een brood halen bii de
bakker. Nou wij doen het met kratten brood. Wij
hebben er nu al zin in. Jullie ook? De ouders/ver-
zorgers kriigen allemaal een lijst thuis om in te
vullen. Inleveren op maandag 6 juni '94 in het club-
gebouw waar dan om 20.00 uur een informatie-
avond is over dit kampweekend. Jullie krijgen het
kampboek ook thuis, lees en bewaar het goed. Kijk
samen met je ouders/verzorgers wat je wel en wat je
niet mee mag nemen, enz. enz. Een goed humeur is
verplicht en wij hopen op uitstekend weer. De
vijfde bespreking van de kampleiding zit er inmid-
dels op waarbij Cees Kock ons is komen versterken.
De slaaptenten zijn geregeld, sport- en spelaktivi-
teiten staan op papier, boodschappen ziin nagenoeg
opgegeven. Het kampboekje is bijna klaar. Ou-
ders/verzorgers worden uitgenodigd op maandag 6
juni a.s. om 20.00 uur in het clubgebouw van V.V.
Gilze aanwezig te ztjn. Gelieve dan ook de eigcn
bijdrage van J 10,- per deelnemer te voldoen. U
krijgt op deze avond informatie over het kampweek-
end en we staan open voor vïagen en suggesties. U
komt toch ook!! Mocht u al ideeën of suggesties
hebben meld het ons dan even. Jongens en meisjes
denk aan een luchtbed en slaapzak voor de nacht.
C)nze oproep aan jullie is om een act te brengen op
de playbackshow tijdens de disco-avond. Kijk eens
met andere deelnemers of je iets samen kunt doen.
Alleen mag natuurlijk ook. Heb je zin om mee te
doen, meld dit dan v66r 23 juni a.s. bii .Iohn Graaf-
mans. Geef even door wat je doet, met hoeveel,
enz. er.z. Veel plezier alvast. Er is ook speciaal een
stickeraktie voor dit kampweekend. Dez.e stickers
zijn te koop voor twee kwartjes per stuk. Zie de
biljetten op het sportpark of informeer bij Gerrit
Giisbrechts. Het wordt een prachtig weekend en we
clenken nu al aan het votrgende kampweekend.Wrj
zullen samen met jullie eerst dit weekend doen
slagen. Wij horen het dan wel van jullie.
Wii houden jullie op de hoogte via ons clubblad en
het weekblad Gilze en Rijen.

Groeten en tot ziens van de kampleiding,
Gerrit, Tonio, Peter, Cees, John, Riny en Flenk.

Traitinssballen t.b.v. ile V.Y. Gitze:
Wij hebben de afgelopen tijd nogal wat problemen
gehad met de door ons geschonken trainingsballen.
Deze werden hard en stug, dus niet te gebruiken
voor de trainingen. Na vele malen overleg met de
leverancier we toch nieuwe trainingsballen hebben
gekregen. Ondertussen hadden we overleg gepleegd
met ons hoofdbestuur en diverse andere verenigin-
gen en uiteindelijk ook door een andere leverancier
Deze liet een bal achter om uit te proberen en die
beviel ons goed. De kennismakingsprijs was bijzon-
der laag. 30 ballen voor / 1.000,-. En hij bood te-
vens aan om een bijdrage van maar liefst / 500,- te

Opgcrlchl te9-tggt

NIETIWS VAN DE SUPPORTERSCLUB:

Pupillenkamp op 19-20-21 augustus 1994.

De animo voor dit weekend is bijzondcr groot. Er
doen op dit moment 89 van de f"OZ pupilËn mee.
Jullie geven het zelf al aan het *o.di 

"", gaaf kam_
pweekend. Misschien is opgave ,og -og"lï;k? Infor_
meer bij jou leider als je dit ,og nËt hebt gedaan.
Maar wees dan wel snel!!
De vorrrbereidingen zijn al in volle gang ivm. tijdig
bestellen van het een en ander en Àk éen aantal
mensen hebben reeds hun hulp toegezegd. Er komt

- lli-
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geven aan de gemaakte kosten van de andere trai-
ningsballen. Wij waren bijzonder onder de indruk
waren van deze schenking. V.V. Gilze zit nu wel
heel goed in de nieuwe trainingsballen. De toek-
omst zal uitwijzen welke aankoop de beste is ge-
weest. Spelers, Trainers veel plezier ermee en wees
er zuinig op. Het gaat toch om behoorlijk wat geld
maar wij deden dit graag voor jullie. De*volgende
mensen willen wij hiervoor bedanken, t.w.:
de heer Hoogteijling van Ball-service uit Den Haag
voor de geweldige biidrage aan onze vereniging, de
heer Douwe Homma van Hummel B.V. voor de
service om de ballen te vernieuwen na onze klach-
ten en Soethout Sport voor de gedane moeite om-
trent deze ballen.

Bestuur SCW. Gilze

KAARTA S.C.V.V. E.V.V. TE RI.IEN:
Vrijdag 11.03.1994 gingen wij verzwakt naar de
kantine van onze vrienden van E.V.V. toe. Hclaas
konden een aantal vaste kaarters niet vanwege
verplichtingen elders. Al was de groep dan niet zo
groot, gezellig was het er zeker. Een hartelijk wel-
komstwoord door Jan van Gool die hoopte dat cle
verbroedering nog lang mag voortbestaan. Het ging

dus weer om de Kapper Naalden Trofee, beschik-
baar gesteld door Peter en Ad Naalden. We werden
door de dames goed verzorgd met allerlei snacks.
Als de rikkers net zo goed hadden gespeeld als de
jokers dan was het goed geweest, maar helaas. De
trofee bleef in het bezit van E.V.V. Van harte gefe-
liciteerd met de overwinning. Op deze avond wer-
den beide supportersclubs nog verrast door Ad
Naalden. Deze bood per ingeschreven lid van de
supportersclub / 1,- aan. Wij kregen deze bijdrage
van Ad aangeboden waarbij het ledenaantal werd
verhoogd naar 140.
Hij is zelf ons 133e lid geworden. Ad welkom en
bedankt voor deze schenking.
Graag tot de volgende gelegenheid, vrienden van
E.V.V., en bedankt voor de gezellige en sportieve
avond.

CONTACT-PUNTJES HERSTELD! ! ! :

In het clubblad van 20 jan. 1994 nr.2 hebben jullie
een stukje kunnen lezen uit het oude clubblad van
de V.V. Gilze, dat men toen "Contact" noemde,
van februari 1954. Dat artikeltje was "He[ Pluimpje"
en ging over koning winter toen men bij de V.V.
Gilze ecn veld onder water zette om te kunnen
schaatsen. En toen het februari-zonnetje doorbrak
kwam er hier en daàr weer een "pluimpje" naar
boven op het Gilzer voetbalveld. Wij hadden naar
aanleiding hiervan wat vragen op een rijtje gezet
voor met name de wat oudere leden onder ons die
hierop wellicht het antwoord wisten. Wij waren
uiteraard nieuwsgierig of er reaktie kwam en wie
een en ander toen bedacht had. De reaktie kwam
van ons lid dhr. Louis van Trier, Burgemeester van
Poppelstraat 21, Gllze.* Die tijd bestaande trainingshoek plus gedeelte

B-veld is onder water gezet voor het schaatsple-
z.ier.

* Dat "stout vrijgezellenbrein" was toen Antoon
v.d. Hout.

* Met "inunderen" werd bedoeld onder waler zet-
ten.

* Destijds werd hiervoor de ijsclub "De Leemput-
ten" ingeschakeld.

* Dergelijke activiteit is niet meer herhaald.* De inzender was toen Ted en heette in werke-
lijkheid Ed Hoeks, de zoon van huisarts en oud
voorzitter, dhr. Hoeks.

Zo ziet u maar "de pluimpjes" zijn er nog steecls
met een klein beetje groen en behoorlijk nat op 't
ogenblik. Wellicht kunnen we hier ooit nog eens
schaatsen zonder dat we veel extra water nodig
hebben. Want nat is het zat. In ieder geval bedankt
Louis voor de interessante ontknoping in deze.

Albert Smeekens,

AKTIVITEITEN KALEN DER:
7 mei 1994: penalty-bokaal Jeugd V.V. Gilze
12 mei 1994. een "knallende" verenigingsdag

V.V. Gilze.
13 mei 1994: cursus .Ieugd Voetbal Spelleider
20 mei 19942 cursus Jeugd Voetbal Spelleider
27 meí 19942 cursus Jeugd Voetbal Spelleider
28 mei 1994: groot voetbaltournooi voor Suppor-

tersclubs in Oisterwijk bij de V.V.
Nevelo.

29 mei 1994: fietstocht, organisatie aktiviteiten-
commissie.

3 juni 1994: cursus Jeugd Voetbal Spelleider
10 juni 1994: cursus Jeugd Voetbal Spelleider
l9l20l2l aug. 1994:

kampeerweekend jeugd V.V. Gilze,
op sportpark V.V. Gilze voor D, E
en F-pupillen en meisjes.

27 en 28 dec. 1994:

zaalvoetbaltournooi afd. Jeugd
Sporthal Achter de Tuintjes.

Bestuur S.C.V.V. Gilze

-ry-



CONTACT.PUNTJES:
(uit clubblad Conracr d.d. mei/juni 1959)

Wat is teamgeest?
Teamspirit, teamwork in de geliikgezindheid, de
rimpeloze samenwerking van allen die streven naar
eenzelfde doel. Het is de geestelijke inspiratie, die
de ordelijke inzet aller krachten in bewèging brengt
om als saamgebalde macht op éón doel af te steve_
nen. Als twee paarden éón wagen trekken, moeten
ze tegelijk beginnen, in één zelfde tempo lopen,
gelijk doen afnemen om tesamen tot stilstand te
komen. Dit is teamgeest in de meest simpele vorm.
Hoeveel ingewikkclder wordt het, als een team
voetballers in het veld kornen. Ze hebben ieder hun
eigen techniek, hun eigen temperamentf hun eigen
taak in het veld! En uit deze bonte veelheid moet
een eenheid van streven, taktiek, tempo enz. wor_
den gesmeed. Teamgeest is echter niet alleen nodig
voor de wedstrijd-eenheid, die zichin het spel stori!
Het is evenzeer nodig voor een bestuur varreen
verenlglng.
Ieders taak is hier zo uiteenlopend, zo verschillend,
dat de saamgebalde kracht eerst dan tot stand
komt, als er heel veel onderling begrip is ontstaan,
als er veel "gevoel", veel "feeling" is gegroeid. Ieder
volbrengt zijn eigen taak zo goed mogelijk, maar zó
dat men zich voelt als een onderdeel van het ganse
bestuur, zodat niemand zijn eigen eer nastreeit,
zodat men elkaar niet tegenwerkt, aÍbreekt, of af_
valt, noch in woorden, noch in daden. In belangrijke
zaken moeten allen steeds eenzelfde mening verde-
digen, dan is er teamgeest in een bestuur. óit u.u-
agt van de bestuursleden een democratische geest:
een bepaald plan of besluit is er gekomen met een
meerderheid van stemmen: ieder, dus ook de tegen_
stemmers werken mede aan de uitvoering. En cri_
tiek? Onderling, blijvend in de boezem vàn het
bestuur. Niet naar buiten!

Terheijden3-Gilze4
dd. 13.03.1994
Ondanks de slechte weersomstandigheden werd er
door Gilze 4 bij vlagen zeer goed gàvoetbald. Voor
de rust resulteerde dit in doelpunten van Michel
Dekkers (0-1), Erik v.d. Ouweland (0-2) en Jac
Nooren (0-3). De tweede helft kwam de voorsprong
mede door het sterke verdedigen en de teamsiirit 

"
niet meer in gevaar. Ondanks de harde wind was
het Gilze dat uit de vele kansen nog verder had
kunnen uitlopen. Bij Gilze 4 kan men door de goe_
de resultaten dit seizoen wederom weer voorziC=htig
uitzien naar een mogelijk volgend kampioenschap!

J. Faes

Naschrift re<lactie:
Dat bestuur z.ag het al scherp. Wat dat betreft is er
niets veranderd!

WEDSTRIJDYERSLAGEN:

Gilze 4 - Madese RoYs 3

dd.06.03.1994

A-['D. JEUGD V.V. GILZE:

Aktiviteiten:
Op zaterdag 07.05.1994 organiseren we de jaarlijkse
strijd om de Penalty-Bokaal voor alle Jeugdleden,
van jong tot oud, klein tot groot én daarnaast ook
voor de Jeugdleiders/Jeugdtrainers.
De indeling van deze dag wordt later nog bekend
gemaakt.

Aansluitend houden we op de avond (en nacht)
van 07.05.1994 de feestavond voor de Jeugdlei-
ders/Jeugdtrainers.
Hiervoor ontvangen de Jeugdleiders/Jeugdtrainers
nog een inschrijfformulier vanuit de Feest-commis-
sie.

Ver vooruit in de tijd, maar noteer alvast in de
agenda:
Zaalvoetbaltournooi voor de Jeugd in de Sporthal
Achter de Tuintjes tijdens de winterstop:
Op dinsdag 27 en woensdag 28 december 1994.

-
Na een winterstop van bijna drie maanden heeft

Gilze 4 zijn eerstà wedstrijd er weer op zitten'.In de

Le hetrft duurde het lang voordat het eerste doel-

punt viel. "Good-Oid" Jos Smeekens schoot vanaf 16

meter raak (1'0). Dat was tevens de ruststand' Na

de thee werd Gilze 4 toch sterker en 't was wecr

een van die "oudere" spelers die 2-0 liet aantekenen'

Met een goetl schot trof Hennie Henderson 't doel'

Jack Nooren die ook nog zijn goaltje meepakte

MEDEDELINGEN:

Heren Trainers:
Willen jullie zoveel mogelijk bij de trainingen ge_
bruik maken van de trainingshàek, als dezé u.ij i..
Zo sparen we het C-veld, waarop naast trainin en
ook nog wedstrijden gespeeld màeten worden in het
weekend.

scoords uit cen scrimage 3-0 en van de jeugd over-

gekomen Erik v.c1. C)uweland maakte de eindstand

Iompleet op 4-0 voor Gilze. Vanwege conditiege-

brek was Ad v.d. Ouweland (De Witte) genoodzaakt

te vlaggen.

'\[e gaan nog steeds Yoor Goud".
J. Nooren
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DE VERENIGINGSDÀG OP 12 HBI
À.s. (HEUELVÀÀRTSDÀG)

II KOMT TOCH OOK?
Zoals reeds aangekondigd oP
de ÀIgemene Ledenvergadering
aan het eind van het lrorig
seizoen organiseert v.v. Gilze
dit jaar voor de eerste keer
een verenigingsdag. Deze dag
is bedoeld voor alle leden
van onze vereniging, de sPonsors,
leden van de supportersclub,
vrijwilligers en famillie en
kennissen van onze leden.

Wat kunt u deze dag zo al ver-
wachten?
Op de eerste Plaats wordt er
een mixed toernooi georganiseerd,
waarvoor iedereen zich kan
inschrijven bij onze secretaris
Cees l(ock, Versterstraat 6.
Voor het mixed toernooi- worden
teams van 5 sPelers samengesteld
die zullen strijden om de v.v.
Gitze bokaal. Het mixed toernooi
start om 09.00 uur 's-morgens-
HeLaas moeten oP Hemelvaartsdag
door diverse teams inhaalwedstrijden
gespeeld worden, maar wij hoPen
toch voLdoende aanmeldingen binnen
te krijgen om het toernooi tot een
succes te maken. Schrijf u in ieder-
geval in voor uiterlijk s mei a-s- !

's-Middags kunnen de kinderen zich
vermaken met een groot overdekt
springkussen van maar liefst l-0 meter
Iengte. Tevens komt er een schiettent
te staan voor de wat ouderen onder ons.
fn de feesttent is plaats ingeruimd
voor een mechanische stier die tot
in de late uurtjes uidaging zal- bieden
aan Gj-lzer-cowboYs en cowgirls.
In de kantine zuIIen enkele Vlaamse
Speten opgest,eld staan waaraan jong en
oud kan meedoen.

om 2o.3O uur start de grote feestavond
in de tent. Tijdens deze avond wordt
de nieuwe hoofdslx)nsor voor de komende
3 jaar bekendgemaakt.
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Tevens wordt het nieuwe tenue van
v.v Gilze, dat met ingang van het
nieuwe s"izoen in gebruik zal worden
genomen, getoond. Het betreft een
Ëàmpr""i íi",r, tenue bestaande uit
srriit, broel<, kousen, trainingspak '
coachjas en voetbaltas.
tijdens de feestavond zal tevens
àà-symnolische aftrap gcj§even worden
,u., à" grote fondsenwervende aktie
die, in samenwerking met.de Nationale
sponsortoterij, op 12 meJ' a's' start
tèn behoeve vàn een compleet nieuwe
tichtinstallatie
De avond zal muzikaal worden ondérsteund
door een flitsende disco'

Een goed begin is het halve werk!

De activiteitencommissie hoopt dat
u allen in grote getalen deze eerste
vereniging=àag zult bijwonen' we vertrouwen
erop aàt àeze dag het begin zal zijn van

""r"r'=.r""esvoIl-e 
íormule die in de toekomst

voor herhaling-vatbaar zal- blijken te zijn'
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Technisch Bureau anTeZ,s 6,0,

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

Electrotechnische en sanitaire installaties
in

utiliteit en industrie
nieuwbouw en onderhoud

g, Erkend

Uneto

Beveiligings-
lnstallateur

C§ur*r---_ -

HIkend

Elehrorecirnisch
I,l/a arborg installateur

g,TTETO
Lid vu

Sectie InlrasEuctuu ffi VereniSinS Yan
Nederlddse
lnibllatiebedriiven

Von koziin tot bedriifspond!

W oo
rl bou\Men

qqn ,

uw wenseno
Bel voor meer informotie:

Bouwbedriif Vermeulen Gilze - Riien b.v
loon I ó Riien Tel. 01 612 - 27772 Fox 0l 612 - 30320Euro
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De Rabobank is een betrokken bank

Een bank die weet wat er speelt in de omge-

deel van de samenleving uitmaakt. Sterker nog,

we zouden ons een wereld zonder sport niet

activiteiten in de omgeving.

Niet alleen met

Ílnanciële middelen, maar ook

als het gaat om het orga-

niseren van evenementen,

geven we graag advies.

Loop eens binnen,bij

de Rabobank, dan merkt u gauw genoeg hoe

betrokken we zijn. Ba[ObAn[ El

Er is ccn
bank dic vccl

aan sport cloct.

Rabobank. Aangenaam.

I

uinglAls 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

voor kunnen stellen. Daarom ondersteunen

we als Rabobank met alle plezier sportieve


