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Flair Plastics
Lange Wagenstraat 55
Postbus 5, SLeO ZG G:dze

Tel. 01615-2154-
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Oprichtingsdatum:
Sportpark:
Postadres:
Telefoon:
Bankrekening:
Secretariaat:
Ledenadministratie:
Penningmeester:
Redactie "De Voorzet"

7 maart 7927
Lange Wagenstraat 52 te Gilze
Postbus 137, 5126 ZJ Gi,lze
01615-1993
Rabobank Gïlze 1166.09.559.
C. Kock, Versterstraat 6,5126 BT Glze (01615-2069)
A. Aarts, Van Heinsbergstraat 42,5126 HN Glze (01615-1169)
J. Aarts, Van Brederodestraat 6, 5126ÍlZ Gllze (01615-2538)
A. Smeekens, Hubertusveld 7 5126 XJ Gilze (0161 5 -1162)

In dit ntrmer onder ardene:

* Onze nieuwe hoofdsponso. p.".J.rt"".t 2ich...........

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

x Wie zijn op dit moment onze shirt-sponsors?

* Nieuws van de kantinecommissie ..............

* Veel, heel veel nieuws van de jeugdcommissie ......

* Bijeenkomst selectie-groep voor het nieuwe seizoen ......

* Oefenprogramma's ..,.......

* en nog veel meer
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ïl/ij verwelkomen:
Ton van Beijsterveldt (10 jaar), Thijs Bekkers (14 jaar), Sander Chan (11 jaar), Tom van Gestel (6 jaar),
Nikki Gosens (8 jaar),_Tom Gosens (10 jaar), Rob Hellemond (6 jaar), Fay van Gils (10 jaar),
Bart Kennes (8 jaar), Bram Laurijsen (10 jaar), Dirk Laurijsen (8 jaar), Nick Michielsen (11 jaar),
Michel van Hoek (6 jaar), Jeroen pijpers (9 jaar), Haske verhees (g jaar).

(nb. peildatum leeftijden op 1 augustus)

AANTAL LEDEN: 339

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie

Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlrjk te geschieden voor 3 1 mei van ieder jaar. De jaarcontributie
moet in twee termijnen worden voldaan (uli & januari). Ook bij opzegging gedurende het seizoen blijft de
jaarcontributie verschuldigd.

van het lidmaat moet de (oranje)ledenkaart worden

LIDMAATSCHAP:

Bij

INZENDEN KOPIJ:

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.

o A. Smeekens, Hubertusveld 7 te Glze
o J. Aarts, Van Brederodestraat 6 te Glze
o $/. Akkermans, Past. van Dijkplein l1 te Gilze
. Witte brievenbus in het clubgebouw var W Glze

Kopij voor de volgende "Voorzet" dient uiterlijk 1 september te zijn ingeleverd!
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SPoNSOR STELT z:lCH VOOR......_.,--

Drankenhandel J.A. van Enschot 8.V.,
32iaar iong

Per 1 iuli 1994 is Drankenhandel van En-
schot onze hoofdsponsor. Toeval of niet, maar op 1
juli 1994 bestond dit familiebedrijf precies 32 jaar.

De historie en het ontstaan vaÉ de bier-
groothandel beginnen in 1949 wanneer Jan als brou-
wersknecht gaat werken bij Cambrinus Bieren; bij
de oudere Gilzenaren bekend als Peer van Poppel.
Bier afgeven in de omgeving wordt zijn eerste taak.
Als dan na enige tijd brouwerij de Schaapskooi in
Tilburg in beeld komt, wordt Jan depothouder, niet
alleen in Gilze en omgeving, maar ook voor De
Kempen tot en met de Acht Zaligfiede*

Aanvankelijk huist men in een pand in de
dorpskom aan de Nieuwstraat. Door de toenemen-
de activiteiten en de groei wordt het noodzakelijk
uit te kijken naar een groter gebouw met uitbrei-
dingsmogelijkheden. De keuze valt op de boerderij
aan de Bavelseweg. Op l juli 1962 vestigt Jan zich
als zelfstandig agent en enkele jaren later komt
oudste zoon Toon assisteren. Met z'n tweeën op de
vrachtwagen, Toon als bijrijder, worden de zaken
energiek aangepakt.

Yan bier-agent naar Grolsch-agent
In 1972 wordt men officieel als agent van

Grolsch aangesteld en kan het pionieren beginnen.
Het kwaliteitsbier van de familie Groen is in het
Brabantse land, waar bierkenners en lieÍhebbers bij
uitstek wonen, nog vrij onbekend. Natuurlijk heeft
de beugelfles weliswaar een goede reputatie als een
elitepils, maar in de cafe's is het moeilijk en gaat
het niet altijd van een leien dakie. Vastberaden
wordt er aan de weg getimmerd en langzaam maar
zeker is er terreinwinst op het altijd lastige en be-
weeglijke horecafront. In 1978 komt ook Cees in de
zaak. Er wordt dan een tweede vrachtwagen aalge-
schaft om de groeiende klantenkring optimaal te
bedienen.

Grolsch bier heeft uiteraard de belangrijk-
ste plaats in het drankenpakket, maar een moderne
groothandel moet over een uitgebreider assortiment
beschikken om een optimale service te kunnen
bieden. "Flexibel reageren op de marktsituatie,
goede service en altijd paraat staan vormen de drie
belangrijkste pijlers voor ons bedrijf', aldus Toon,
die zich hoofdzakelijkbezig houdt met de verkoop
en de promotie. Broer Cees heeft de leiding over
de volledig geautomatiseerde administratie en de
inkoop. Vertegenwoordiger Joost Ligtenberg, al
weer 10 jaar bij de firma, onderhoudt het regelmati-
ge kontakt met de afnemers. Bedrijfsleider Cor
Hultermans regelt de dagelijkse routeplanning en

de logistiek. Dit is geen eenvoudige taak, want ca.
1200 artikelen wisselen bijna dagelijks van de groot-
handel naar de afnemers, verspreid over Midden-en
West-Brabant. Negentien personeelsleden, zes vrac-
htauto's en sinds kort een eigen koelwagen voor
evenementen zijn constant in de weer om het totaal
assortiment op het gebied van dranken, food en
non-foodartikelen bij de klanten te bezorgen.

Echter, eer, zeer belangrijk aspect in de
horeca is de directe relatie tussen drankengroothan-
del en horeca-relatie. De belangrijkste 'praatpaal'
voor de horeca-ondernemer, die dagelijks voor
allerlei zaken met de drankenhandel telefonisch
contact heeft is Joke van Enschot. Zij coördineert,
delegeert en neemt zonodig contact op met de
mensen 'in het veld' om het een en ander soepel te
laten verlopen.

In het centrum aan de Korte Wagenstraat
is er nog de Drankensuper van Enschot, waar men
terecht kan voor allerlei dranken. Dit is ook het
adres voor uw feestje thuis, tafels, stoelen, glaswerk,
bestek, tapverhuur..........te veel om op te noemen.
Marion en Petra hebben elke veertien dagen leuke
aanbiedingen en zïj zijn trots op hun uitgebreid
assortiment wijnen, whisky's etc. Ook besteden zij
altijd extra aandacht aan feestverpakkingen en
relatiegeschenken.

t

WIE ZIJN ONZE SHIRTSPONSORS?
Gilze L: Drankenhandel van Enschot bv
Gilze 2: Drankenhandel van Enschot bv
Gilze 3: Coppens Schilderwerken
Gilze 4: Flair Plastics
Gilze 5: Garagebedrijf Weterings
Gilze 6: Flair Plastics
Gilze dames: Slagerij Goof van Loon
Meisjes: Flair Plastics
Gilze D1: Kopak A. Hapers
Gilze D2: Kopak A. Hapers
Gilze E1: Glashandel de Glazet
Gilze E2 Eras Sport

Op de rug van elk shirt zal eveneens de naam van
onze hoofdsponsor (Drankenhandel van Enschot)
worden vermeld.

(Dit is de stand per 7 juli 1994; de commissie PR-
*Sponsoring heeft nog enkele kandidaat-sponsors
op het oog! Maar als u nog ismand weet die hierin
mogelijk geinteresseerd is, waarschuw dan even
William Akkermans, Pastoor van Dilkplein l1., 5I'26
HD Gilze, tel. 016L5 - 5801.)
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Dranken Super

\AI\ EI\SCHOT
Gespecialiseerd in Wijnen en bieren

Ook verhuur tapinstallaties
Korte Wagenstraal 21, Gilze
teleÍoon 01615 - 2432-3-



GEZAMENLIJKE
KASTELEINS EN
CAFETARIAHOUDERS
* CaÍé-Bar
* CaÍé en Zalen
* Snackbar
* Restaurant-Sporthal
* CaÍé-Restaurant-Zalen
* Calé-Zalen-snackbar
* Bar-Discotheek
* Hotel-Restaurant
* Bar
* GaÍé-Bar
* EetcaÍé

" De Pomp "
" 't Gentrum "
" 't Centrum "
" 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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PRESENTATIE SELECTIE
SEIZOEN 1994/Í99s

Op 2 juni jl. woonden wij de bijeenkomsr bij van de
nieuwe selectiegroep voor het seizoen 199411995.
Trainer Jan Fitters, bezig met z\t 2e seizoen, zat
deze zittirg voor. Hoewel in vergelijking met de
aanvang van het vorige seizoen, zijn veel spelers nu
bekend met de "stiel" van Jan. Toch vond hij de
bijeenkomst zeer belangrïk. Op de "transfer-markt"
die op 31 mei sloot, was een belangrijke mutatie te
melden: doelman Jeroen Kluyt maakte de overstap
naar het uit de 1e klasse gedegradeerde RKTW
uit Tilburg. Jammer maar als een speler van mening
is dat hij elders meer voldoening terug kan vinden
in zijn ambities, zullen wij hem of haar zeker niet
tegenhouden. Desondanks zijn wij Jeroen Kluyt veel
dank verschuldigd voor zijn irlzet ten behoeve van
onze vereniging. Wij wensen hem veel succes bij
RKTVV. Daarnaast namen eind vorig seizoen al
afscheid Sjef Theeuwes, Ton Oerlemans en Hans
Hamels. Zij gaven te kennen hun voetballoopbaan
te willen beëindigen. Ook hen zijn wij dank ver-
schuldigd voor hun inzet, waarvan akte! Vanuit de
jeugd komen over naar de (voorlopige) selectie,
Joris van Dongen, Hans Huyben, Mike Laurijssen
en Joost van Puyenbroek. Nieuwe spelers werden
niet aangemeld, hoewel Toine Beenhakkers en Ben
Pancras hebben aangegeven dat zij willen strijden
voor een plaats in de selectie. Hierdoor bestaat de
"voorlopige" selectie uit de volgende spelers:
Edwin Aarts, Joost Appels, Jurgen Arts, Patrick
van Bezouw, Helwin Clemens, Joris van Dongen,
Paul van Eijck, Albert Faes, Richard Faes, Marcel
Gerrits, Koen Heesbeen, Jurgen Heessels, Hans
Hessels, Ben Hoppenbrouwers, Hans Huyben,
Sjoerd de Jong, Richard Kluyt, Bas Koks, Mike
Laurijssen, Jack Moerkens, Jeroen Oprins, Peter vd
Ouweland, Henk Pelkmans, Tjitte Ploegstra, Joost
van Puijenbroek, Bart van Riel, Bas Roelands, Joost
Rops en Pascal-Timmermans.

Terugblik seizoen 19931 1994.
De doelstelling was destijds: "minimaal handhaven
in de derde klasse met een gooi naar een klassering
juist boven de middenmoot." Jan Fitters kon con-
cluderen dat handhaving gerealiseerd is, doch het
was met de hakken over de sloot. Vraag is dan
natuurlijk waarom dat zo gelopen is. Jan stelt vast

dat er te wisselvallig en te 'open' gespeeld is. Overi-
gens steekt hij voor de laatste oorzaak de hand in
eigen boezem. Hoe waren de cijfers? Gilze 1 speel-

de 22 wedstrijden. In de 1e competitiehelft verza-
melde men 9 punten, in de andere helft 11. Men
verloor 10 duels en in de thuiswedstrijden behaalde
men 16 punten terwijl op vreemde bodem slechts 4
punten meegenomen werden.
Gilze 2 had een ander doel: kampioen worden.
Lang heeft men hieraan mee kunnen doen, doch

uiteindelijk behaalde men slechts een derde plaats.
Jan Fitters constateerde een betere wedstrijdmenta-
liteit in vergelijking met Gilze 1, maar de beleving
tijdens trainingen was juist andersom.

Vooruitblik seizoen 19941 1995.
Doelstelline:
Gilze l-: een basis leggen voor langdurig

verblijf in de 3e klasse of hoger;
Gilze 2: hoge eindklassering.

Aandachtspunten:
* inpassen jeugdspelers zal tot de mogelijkheden
behoren waarbij men op enig krediet kan rekenen
mits men er alles aan doet om te rijpen;
* bevorderen goede mentaliteit van een aantal
jongens die beter kunnen dan hetgeen ze tot nu toe
hebben laten zien.
* alle selectiespelers moeten beschikbaar zijn voor 1

en 2 en andersom!

3 invalshoeken:
a. zelfdiscipline:

* bevorderen van het zelf optimaal willen
presteren;
* goede persoonlijke verzorging.

b. teamgeest: (is overigens prima geweest)
* stimuleren van "voor elkaar en met el-
kaar";
* open Ètaan voor kritiek.

c. team-discipline:
* afspraken nakomen;
* op tijd aanwezig zrjn brj trainingen/wed-
strijden;
* sezameliik materiaal opruimen;
* geen zaalvoetbal op zaterdag (vertrouwen
niet schaden!)
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NAÍIONALE

Problemen:
Jan merkt op dat de V.V. Gilze weliswaar ambitieus
bezig is en dat het huidige bestuur veel energie
heeft gestoken om meer struktuur te krijgen in de
vereniging, maar dat men ook oog moet hebben
voor nog in te lullen plaatsen. Het gaat hierbij
direct om:
* een hulptrainer;
* een verzorger;
* een grensrechter.
Het baart hem zorgen dat dit nog steeds niet is
opgelost.

Dankwoord.
Ten slotte overhandigt Jan een bloemetje aan hulp-
trainer Martijn Aarts. Waarvoor? Jan was hierin
zeer duidelijk. De bloemen zijn voor Martijn zelf,
niet vanwege de hoge eindklassering, zeker niet
omdat hij zijn taak neerlegt, maar omdat Martijn
een betrouwbare en eerlijke leider is geweest van
Gilze 2.

Oefenprogramma.
De trainingen vangen aan op 4 augustus. Ter voor-
bereiding op de competitie (aanvang 4 september)
spelen Gilze L en 2 de volgende oefenwedstrij-
derVtournooien:
> di. 9 aug: 19.00u: Gilze 1 - Taxandria 1

1"9.00u: Gilze 2 - Taxandria 2
> zo. 14 aug: 12.00u: WVO 1 - Gilze I

12.00u: WVO 2 - Gilze 2
> wo. 17 aug: 19.30u: Tournooi VVR - Gilze 2
> do. L8 aug: 19.30u: Tournooi WR - Gilze I
> 2o.21 aug:. 14.30u: Tournooi WR - Gilze 1

12.00u: Tournooi VVR - Gilze 2
> di. 23 aug: 18.30u: Gilze I(bekerronde)

19.00u: Gilze 2 - Nevelo 2
> 2o.28 alug: 12.00u: GSBW L - Gilze 7

12.00u; GSBW 2 - Gilze 2
> di. 30 aug: 18.30u: Gilze I (2e bekerronde ?)

E
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SPONSORLOTERIJ

Op de verenigingsdag van 13 mei jl. is de W Gilze
gestart met een loterij om de lichtmasten rond het
trainingsveld (C-veld) te gaan vervangen. Afhanke-
lijk van het aantal lichtmasten dat geplaatst moet
gaan worden liggen de kosten van die nieuwe
lichtinstallatie rond de / 210.000,: tot Í 60.000,:.
In de laatste twee weken van Mei zijn een aantal
leden van de W Gilze op pad gegaan om de
sponsorloten op te halen. De respons om deel te
nemen was overweldigend. Het bestuur van de VV
Gilze had gehoopt op een deelname van 300 tot 400
personen. De huidige stand is dat er via de VV
Gilze 474loten worden verkocht. Het aantal deel-
nemers aan de sponsorloterij dat VV Gilze steunt is
daarmee groter dan bijvoorbeeld het aantal mensen
dat de bouw van het nieuwe Chasse Theater in
Breda steunt.

Naast de landelijke prijzen van de sponsorloterij
zijn inmiddels ook de eerste prijzen beschikbaar
gesteld door de VV Gilze, uitgekeerd. Door het
uitkeren van deze prijzen van / 100, :, f 75,: en

"f 50,: hoopt de VV Gilze dat de mensen de
volledige periode tot mei 1996 blijven deelnemen.
Met klem wijzen wij er op dat iedereen tussentijds
kan stoppen door het intrekken van de machtiging.
U bent dus niet verplicht deel te blijven nemen
(hetgeen wij natuurlijk wel hopen). Om de vol-
houders te stimuleren wil de VV Gilze nog een
extra prijs ter beschikking stellen. Onder de deelne-
mers die aan de loterij deelnemen gedurende de
periode september 1994 tlm mei 1996 zal een extra
prijs worden verloot. De maand september is
gekozen om de mensen die nog niet deelnemen de
kans te geven dit alsnog te doen en op die manier
ook een kans te maken op de extra prijs.

Om de inkomstenstroom uit de lotenverkoop op
peil te houden c.q. nog verder te laten toenemen is
het belangrijk om nieuwe deelnemers aan de loterij
te blijven zoeken. Daarom de volgende oproep:

STEUN DE LICHTMASTENAKTIE VAN DE W
GILZE EN BLIJF CONSTÀNT OP ZOEK NAAR
NIETIWE DEELNEMERS. INDIEN DEZE DEEL-
NEMERS AL MEEDOEN IN DE TREKKING YAN
SEPTEMBER 1994 MAKEN ZIJ OOK KANS OP
DE BOVENGENOEMDE EXTRA PRUS.

Mensen die inschrijfformulieren of nadere informa-
tie willen hebben kunnen contact opnemen met A.
Cruysbergs (tel. 2622), C. Kock (tel. 2069) of J.
Aarrs (rel. 2538).

oreaue
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15 augustus:

AKT]VITEITENKALENDER

19-21 augustus:
26 augustus:
27 augustus:
1"2 september:
3 december:

Algemene Informatie-avond Ou-
ders Jeugd Y.Y. GILZE
Jeugdkamp
Feestavond kantine-medewerkers
Wedstrijd SC EVV - SCVV Gilze
Algemene Ledenvergadering
St. Nicolaas-morgen voor F-Pupil-
len
Bingo voor Pupillen
Tafelvoetbal-tournooi
Penalty-Bokaal Jeugd Y.V. GILZE
Jeugdleiders-/Jeugdtrainers-Feest

24 december:
5 januari:
6 mei:
6 mei:

b
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WIST U DAT

* er op het voetbalveld een "thermometer" staat die
de tussenstand van de lichtmastenaktie aangeeft.

* de stand inmiddels de f 17.600,= is gepasseerd.

* de voorzitter met zijn buurwouw op stap (lees
naar vergaderingen) gaat.

* hij ook regelmatig bij haar in de tuin te vinden is.

* de kantine-commissie op 26 augustus een feest
geeft voor haar wijwilligers.

* de kantine-commissie op zoek is naar nieuwe
wijwilligers om zo de groep uit te kunnen breiden
en er volgend jaar meer mensen op het feest kun-
nen worden uitgenodigd.

* de eerste prijzen in de lichtmastenaktie zijn uitge-
keerd.

* het bestuur (voor eigen rekening), met de bus van
d'n Hessel, is gaan beugelen;

* dit een leuk gezelschapsspel is waarbij Ineke Op-
rins en Toon van Enschot beslag legden op de
poedelprijs;

* de finale gewonnen werd door José Machielsen
en René vd Bogaart;

* Ad Klaassen ook door de week ballen en mager
vlees in zijn soep aantreft;

TUSSENSTAND SPONSORLOTERIJ

De tussenstand van de lichtmastenaktie bedraagt
thans zo'n f 17.600,=. Dit bedrag is o.a. opge-
bouwd het de volgende onderdelen:

MEDEDELINGEN UIT DE KANTINE

Gewaagd: nieuwe medewerkers
Zoals bij veel verenigingen neemt een kantine een
belangrijke rol in bij een vereniging. Zo ook bij de
onze. De kantine is niet alleen een gezellige plaats
om bij elkaar te komen maar is ook een belangrijke
bron van inkomsten voor de club. Om deze bron op
een goede en verantwoorde manier te benutten is
het belangrijk dat we deze voor 1007o binnen de
vereniging houden. Om dit te kunnen bereiken zijn
we een aantal jaren geleden begonnen met een
groep wijwilligers die de kantine-bezetting verzor-
gen. Dit in tegenstelling tot sommige andere vereni-
gingen waar de leden verplicht bij toerbeurt een
kantine-dienst moeten draaien. De groep vrijwilli-
gers is echter te klein waardoor te vaak dezelfde
mensen een kantine-dienst voor hun rekening moe-
ten nemen.

Met het oog hierop heeft de kantine-commissie een
brief gestuurd aan de senior- en rustende leden van
W Gilze met het verzoek zich op te geven als
wijwilliger om een aantal keer per jaar in de kanti-
ne mee te helpen. Ook is er op de jaarvergadering
van de SCW Gilze een oproep gedaan.
Het werk is gezellig om te doen en zeker niet moei-
lijk. Daarbij komt nog dat uw collega's u kunnen
inwerken. Alle mensen die geen brief hebben gehàd
en toch interesse hebben om mee te helpen kunnen
de onderstaande bon invullen:

In te leveren bij:
Jerry Aarts, Van Brederodestraat 6
Jac Clemens, Windvang 5
Vic van Hoek, Lochtstraat 77
Wim de la Chambre, Petersheimstraat 4
Tjitte Ploegstra, Kapittel str aat 32.

Prijs Coca-Cola
Overschot jubileum 7}-jarig bestaan
(onderdeel van "het boekje")
Donatie SCW Gilze
Amber-aktie
Opbrengst trekking sponsorloterij voor
de maand juni & juli

"f 5.ooo, =

"f 5.000,:
Í 1.994,:
r 4es,:

Í 4.s00,:

OO

Naast deze bedragen zijn er nog enkele donaties
binnengekomen maar zijn er ook kosten gemaakt
om de aktie te promoten.

I5

Ik geef mrj op als nieuwe kantine-medewerker.
Ik ben in verband met de vakantie inzetbaar vanat

Ik ben inzetbaar op (aankruisen wanneer u kunt)

Mijn voorkeur gaat uit naar:

Telefoon:

o
o
o
o
o
o
o

Naam:

Adres:

dinsdagavond
donderdag avond
wijdagavond
zaterdagmorgen
zaterdagmiddag
zondagmorgen
zondagrniddag

-?-



Worstebrood uit het assortiment
Als kantine-commissie zijn wij al enige tijd ontewe-
den over de kwaliteit van het worstebrood zoals dat
in de kantine wordt verkocht. Een uitgebreid onder-
zoek heeft ons geleerd dat dit mede veroorzaakt
wordt door het feit daÍ zij worden opgewarmd in
een magnetron. Omdat wij niet beschikken over een
oven en het gebruik van een oven binnen de kantine
op enkele uitvoeringsproblemen zou stuiten heeft de
kantine-commissie besloten om het worstebrood uit
het assortiment te halen. Als vervanger van het
worstebrood wordt gedacht aan het introduceren
van een sate-tje. Nadere informatie volgt via de
lichtbalk in de kantine.

Kantine-priizen
Zoals ieder jaar heeft ook dit jaar de kantine-com-
missie haar prijzen aan een nader onderzoek onder-
worpen. Daarbij z\n zij tot de conclusie gekomen
dat de prijzen, behoudens wanneer er een zich een
verandering in de inkoopprijzen voordoet, onge-
wijzigd moeten blijven.

Nieuw in het assortiment
Aan het einde van het vorige seizoen zijn er enkele
artikelen op proef in het assortiment opgenomen.
Als uitkomst van deze proef zijn ook de volgende
artikelen in de kantine verkrijgbaar:
Bounty I L,:; Snickers Í 1,:; Opal Fruits I 2,:.

Koffiemelk
Het gebruik van de koffiekuipjes zoals die in het
verleden werden gebruikt had tot gevolg dat de
asbakken vies en plakkerig werden. Met het oog
hierop worden in het nieuwe seizoen weer de kof-
fiekannetjes in gebruik genomen. wij verzoeken
iedereen om daarmee op gepaste wijze om te gaan.

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE.

In de samenstelling van de jeugdcommissie is in het
afgelopen seizoen en zal in het nieuwe seizoen de
nodige verandering komen. Eind 1993 gaf Jos van
Engelen ons te kennen dat hij door drukke werk-
zaamheden bij zijn werkgever, helaas moest stoppen
als voorzitter van de jeugdcommissie. Hij stelde zijn
plaats direct beschikbaar, omdat hij van mening was
dat alleen bij 100 Vo inzet,je optimaal kunt func-
tioneren in een kader functie. Kort hierna, begin
L994, gaven ook Ernest olde Scheeper en peter
Naalden aan, dat dit hun laatste seizoen zou ziin als
jeugdcommissielid. Ernest gaat zijn aandacht volle-
dig besteden aan het Oranje comité, terwijl peter
met z'n eigen zaak en steeds groter wordend gezin
de handen meer dan vol heeft. Namens de jeugd-
commissie willen wij jullie alle drie bedanken voor
jullie inzet voor onze jeugd en voor de altijd pretti
ge samenwerking in al die jaren. Voor het nieuwe
seizoen is de samenstelling en taakverdeling van de
jeugdcommissie als volgt :

Voorzitter: Mart Machielsen.
Secretaris/PR: Toon Faes.
2e secretaris: Jan Faes.
Coördinator: Gerard Gijsbrechts.
Wedstrijdsecr.: Jan Boomaars.
Begeleider Jeugdraad: Jiirgen Heessels.
Zoals U ziet, zijn we er in geslaagd de commissie
weer op volle sterkte te krijgen, zodat we het ko-
mende seizoen en de verdere toekomst vol vertrou-
wen tegemoet zien.

De Jeugdcommissie.

Tijdens de eerste vergadering van het hoofdbestuur
met de jeugdcommissie in het afgelopen seizoery 27
oktober, werd de volgende waag gesteld; Er komt
'n verenigingsdag, houdt dit nu in dat de jaarlijkse
feestavond voor de jeugdleiders en trainers niet
door kan of mag gaan ??. Wij, de jeugdcommissie,
willen n.l. deze avond graag in ere houden, zeker
als blijk van waardering naar leiders en trainers toe.
Nu, 'n dik half jaar later en inmiddels voorzitter van
deze commissie, begrijp ik waarom toen die vraag
werd gesteld. Ik heb nu zelf kunnen zien wat voor
'n tijd en energie deze mensen aan hun "hobby"
moeten besteden 'n heel seizoen lang. En dat doen
ze, iedere week opnieuw, met veel liefde en plezier.
Daarbij komt nog dat de feestavond zelf wat sfeer
en gezelligheid betreft bijna niet te evenaren is. Dus
reden genoeg om deze feestavond, altijd na afloop
van de penaltybokaal,in ere te houden. Dit jaar
kreeg de avond ook nog 'n officieel tintje, n.l. de
huldiging van twee jubilarissen : Cees Kock en Jan
Oprins. Beide zijn al ruim 25 jaar actief als jeugd-
leider en trainer
bij onze vereniging. Hierbij moeten we nog opmer-
ken dat Cees verder actief is geweest als jeugdcom-
missielid en nu als secretaris in het hoofdbestuur,
terwijl Jan regelmatig zijn vrije tijd besteed aan het
fluiten van wedstrijden en als grensrechter langs de
lijn loopt. Verder heb ik me laten vertellen dat Jan
'n aantal jaren geleden op scouting tournee naar
verschillende verre landen is geweest. De daar
ontdekte talenten verblijven nu, in afwachting van,
op een oud militair complex nabij Gilze. Al met al,
voor beide een groot compliment en nogmaals 'n
woord van dank, want 25 jaar lang elke week van
het seizoen klaar staan voor de jeugd, is dat zeker
waard. Bedankt !!. Wij hopen nog jaren van jullie
inzet en enthousiasme gebruik te mogen maken.
Dit geldt natuurlijk niet allen voor Cees en Jan,
maar voor al onze kaderleden.

-0-

Mart Machielsen.

JEUGDLEIDERS/ TRAINERSFEEST en
JUBI1ARISSEN!!!!"



verze ke ri ngsadviesbu reau
roelands

*}r
nval lid

*pensioenen

*hypotheken

*assurantiën

*Íinancieringen

Steenakkerp lein lLa-12

5126 Al,I Gi lze

tet:01.615-1720

fax:01615-1009

Belangrijke zaken bespreek je met vakmensen!

ABN'AMR0 Debank

Debank voor betalen t Debank voor sparen t Debwk voor lenen : Debank voor beleggen.
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FOTO HEEA Snelservice

Tilburgsebaan 2a 5126 PH Gilze

HET JUISTE ADRES VOOR:

* Foto's ontwikkelen en aÍdrukken binnen 2 uur;

* Kopiëren zwart/wit;

* Plastificeren van uw kostbare papieren tot A3-Íormaat.

Tel. 01615 - 3922

) I
Voetbalschoenen § rtschoenen
ook voor alle voetbalkleding en accessoires

eCfrOas

Van Meer Schoenen Nieuwstraat 98
§port *** tel. 1706 *** GILZELederwaren -
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CUP voor de jeugd van
v.v. GItzE.

Op de jaarvergadering van de Kring Hart van Bra-
bant werden de twee jeugdcommissieleden die deze
vergadering bijwoonde, aangenaam verrast toen
bekend werd gemaakt wie van de zeven genomi-
neerde verenigingen uiteindelijk met de FAIR
PLAY CUP naar huis zou gaan. Deze laatste hoof-
dprijs wat betreft sportief gedrag over het seizoen
1993-1994, werd toegekend aan de aan de jeugdaf-
deling van onze vereniging.Hij is verdiend door de
A,B en C junioren, de meisjes en de D pupillen, die
in het hele seizoen geen enkele strafzaak tegen zich
hebben gekregen. Dit houdt niet in dat er geen
boekingen of boetes uitgedeeld zijn aan Gilze, wel
dat dit in aantal het minste was van de gehele
kring Hart van Brabant. 'N compliment voor deze
spelers en speelsters, en niet te vergeten hun bege-
leiders, is zeker op z'n plaats.We zijn als vereniging,
waar sportiviteit hoog in het vaandel staat, apetrots
op jullie en hopen dat jullie ook volgend seizoen in
deze strijd hoge ogen zullen gooien. Ook de andere
genomineerde verenigingen verdienen natuurlijk,n
pluim. Deze waren: EDN 1956, LF R.K.C., SV
S.O.S., Twinklestars en V.C.B.. Bij aanvang van het
nieuwe seizoen zijn de gewonnen beker en wisselbe-
ker te bezichtigen in ons clubgebouw. Nogmaals
iedereen die zijn of haar steentje heeft bij gedragen
in het behalen van deze prijs, van harte gefelici-
teerd.

JEUGD.VOETBAL§PEL.LEIDER CUB.
SUS.

Laat de Jeugd zoveel mogelijk voetballen en train
ze op voetbalgebied, o.a. zo min mogelijk training
geven alléén gericht op conditie. Conditie doen de
spelers wel op d.m.v. oefenvormen en trainingsvor-
men.

Verder blijkt het belangrijk om tijdens de training
véél in te grijpen als een oefenvorm fout wordt
uitgevoerd. Oók de coaching van een team vormde
een belangrijk facet van de praktijk-trainingen. De
cursus is goed verlopen; de deelnemers waren fana-
tiek en erg te spreken over de inhoud en de manier
van presenteren. Bovendien kweekte de cursus ook
weer extra binding, samenhorigheid onder de deel-
nemers vanuit onze vereniging. Als laatste een
vermelding van alle personen, welke op een of
andere manier hebben meegeholpen bij of tijdens
de cursus en welke wii daarvoor willen bedanken:
- De Kantine-man;
- De cursus-leidster;
- De regelateur, welke zorgde voor het kunnen
volgen van de cursus;
- Het Bestuur, voor het betalen van de cursuskos-
ten;
- De Hooikar voor drie avonden gastwijheid op hun
velden;
- De spelers en speelsters, welke ons geholpen
hebben door deel te nemen aan de trainings-lessen;
- Verder iedereen, die ik (misschien) vergeet te
vernoemen;
- Als laatste groep: De deelnemende cursisten,
welke de cursus tot een goed einde brachten

(Applaus voor jezelf !!!).

ENTREE.PRIJZEN EN SEIZOENKAAR.
TEN

In verhouding tot andere verenigingen in de 3e
klasse waren onze entree-prijzen in verhouding laag.
Met het oog hierop heeft het bestuur van de VV
Gilze besloten om haar entree-prijzen aan te pas-
sen. Met ingang van het nieuwe seizoen wordt de
toegangsprijs voor volwassenen van L8 jaar t/m 59
jaar f 4,: en voor jeugd, 60 + en minder validen
Í 2,:.

Om te voorkomen dat trouwe supporters veel meer
kwijt zijn dan in het verleden wijzen wij u op de
mogelijkheid om een seizoenkaart aan te schaffen.
De kosten hiervan bedragen voor volwassenen van
18 jaar tlm 59 jaar / 35, : en voor jeugd, 60 + en
minder validen f 17,50. Deze seizoenkaarten kun-
nen worden aangewaagd bij J. Aarts, Van Bredero-
destr. 6 te Gilze (tel. 2538) of bij de eersre rhuis-
wedstrijd van VV Gilze. Bij aankoop van een sei-
zoenkaart gedurende het seizoen worden de reeds
betaalde entree-prijzen niet verrekend.

Net als voorgaande jaren mogen de leden van de
VV Gilze natuurlijk gratis naar binnen mits zij hun
(oranje)ledenkaart kunnen tonen.

W
PtAY

Zeventien Jeugdleiders en/of Jeugdtrainers van de
Y.Y. GILZE hebben door het volgen van de J.V.S-
.L.-cursus op acht wijdagavonden, in theorie en
zeker ook in de praktijk, een aanz,et gekregen om
de voetbaljeugd (beter) te kunnen begeleiden en
trainen. Dit werd ons op die acht avonden duidelijk,
en soms ook érg fanatiek, onderwezen door onze
cursusleidster Ingrid Peperkamp. Terwijl zij in het
theorie-gedeelte de rust zelve was, begon ze pas
echt in actie te komen tiidens de praktijklessen
(training geven). Hier maakte ze écht duidelijk, wat
de bedoeling was van "de Zeister visie". Door les-
voorbereidingen (training geven, welke op papier
gezet was), bekijken van elkaars manier van training
geven en een dosis theorie, afgewisseld met video-
banden, werden we bekendgemaakt met "de Zeister
visie", welke in feite een eenvoudige, maar belangrij-
ke boodschap uitdraagt:
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COPPENS
Schilderwerken

Alphenseweg 29,5126 PP Gilze
Telefoon 01615 1B 33
Telefax 01615 - 39 38

voor 'ru kopie
,2

en meer naar:
r-c.r c.r oO\n f- cA!nÉ\osooo

cQ00È

O co t'r-+Ècq
OOOO
-i -.i oq) 0)-i€eo)

ó) àO X^

E;i o)
ÉF olJ

r,roB
à,<xUor{
orA-
ronÉta) \o

oo..r9:ca' \o
.v

cd=cq

r;lF!u) :^r .a.?y,z
gB€

de juiste voorzet
als je je hooÍd

sebruikt!
ö'

-i2-

F-



INFORMATIE AVOND.

Op maandagavond 15 Augustus L994 organiseren
wij,zoals in voorgaande jaren, een informatie avond
in de kantine.
Deze is besternd voor alle ouders van onze jeugdle-
den. Op deze avond, die wel afwijkt van voorgaande
jaren, komen diverse punten aan de orde. Hier
alvast een (voorlopige) agenda:
- Toelichting verenigingsbeleid.
- Toelichting Technisch en Organisatorisch Jeugd-
plan. 4

- Verenigingstenue : Presentatie en " Wat houdt dit
verder in voor de ouders" ?.

- Pauze.
- Richtlijnen en tips met betrekking tot het spelen
bij de jeugd van de v.v. Gilze.
- Aktiviteiten-kalender seizoen 1994-1995.
- Rondvraag.
- Sluiting. (ca. 22.00 uur.)
Wij hopen U op deze manier op de hoogte te bren-
gen van de veranderingen die gaande zijn binnen de
v.v. Gilze. Uw belangstelling zal vooÍ ons 'n steun in
de rug zijn,dus wij zien U graag op 15 Augustus in
ons clubgebouw. Aanvang 20.00 uur.

De Jeugdcommissie. D2 wo.

Indeling begeleiders per team met trainingstijden :

Team: Traininss- Traininss- Beeeleiders:

&Ë !iid:

A1 di. + do. 18.30-20.00u

C/D

Meisjes wo. 19.00-20.00u

81 ma.+wo. 19.15-20.15u

C1 di. + do. 18.15-19.15u

CZ wo. 18.00-19.00u

Louis Bouman
Sjoerd de Jong
Tonio Wouters
Jos Stabel
Edwin Aarts
Jan de Bruin
Bert de Bruin
Bas Cornelissen
May Gerrits
Hein v/d Boogaart
Mike Lauriissen
Martijn Roovers
Tonio Wouters
Jola Bink

Jurgen Arts
Jeroen Oprins
Peter Geerts
Jan Oprins
Alexander Wirken
.Ieroen Aarts
Nard Michielsen
Jan Bekkers
Remco Gerrits
Ron van Pijlen
Joris van Dongen
Koen van Hoesel
Bram de Bruin
Ronald Geerts
Gerard Gijsbrechts
Rinie Kreeft
Patrick Bink
Cees van Bezouw
Cees Kock
Ad Marijnissen
Antoon Faes

John Graafmans
Piet Broeders

ï#ïï*
EL

E2

E3

E4

F1

F2

F3

Team: Trainines-

&Ë

D1 di. + do. 18.1"5-19.15u

18.00-19.00u

ma. +wo. 18.00-19.00u

ma. + wo. 18.00-19.00u

18.00-19.00u

18.00-19.00u

18.00-19.00u

18.00-19.00u

18.00-19.00u

01*]sl

'Traininss- Begeleiders:

di-d:.

sErzoEN 1994-1995.

Bij het uitkomen van deze voorzet zijn de voorbe-
reidingen voor het nieuwe seizoen al weer bijna
achter de rug. 'N seizoen wat toch'n beetje een
nieuwe start moet gaan worden voor het jeugdvoet-
bal bij de v.v. Gilze. Waarom 'n nieuwe start ?.

Allereerst doordat we gaan werken volgens een
technisch plan, wat gecoördineerd en begeleidt gaat
worden door de technisch coördinator. Vervolgens
door het aantrekken van maar liefst 12 nieuwe
jeugdleiders en/of trainers, waardoor we bijna in
staat zijn het meest ideale plaatje wat betreft de

begeleiding, namelijk 3 begeleiders per team, te
creëren. Tevens doordat we nu de mogelijkheid
hebben om bij elk team minimaal één, vaak zelfs
twee opgeleide krachten te plaatsen. AI met al moet
dit 'n basis zijn voor verbetering van het voetbal-
gebeuren bij onze vereniging. Maar !! Dit is alleen
te realiseren door 'n positieve benadering naar
elkaar en naar de jeugd.

ma.

ma.

ma.

ma.

ma.

De keepers trainingen worden yerzorgt door Rinie Kreeft. Welke keepers en wanneer ze trainen volgt nog.
starttrainingenseizoenree4-ree': 

iJl'j'r""ï,'itïË.iï1.

Wij wensen iedereen een succesvol en sportief seizoen toe.

- 13-
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Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 01615 - 13 03 - Fax 01615 - 3277

OPEL DEALEH
't voor deskundige reparatie
* voor snelle service
* voor al uw autoschades

(eigen plaatwerkerij - spuiterij)
rt voor carrosserie - verbouwing
rt voor LPG-|nbouwstation (Vlalle)
* voor al uw onderdelen en accessoires
* voor een goede gebruikte wagen

(met 3 maanden volledige garantie)

MAGAZIJNEN OOK ZATERDAG GEOPEND VAN 1O.OO-12.00 UUR

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat ï0
Gilze

tel. 1289

\
\

-,ï-

\



NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN MAANDAG 30 MEI 1994.

Aanwezig: De presentielijst werd door 51 leden getekend, waarvan er 49 de gehele
vergadering aanwezig zijn geweest.

Bericht van verhindering ontvangen van: William Akkermans, Cees van Bezouw, Ton Brouwers,
Mark Faes, May Gerrits, Koen Heesbeen, Jurgen Heessels, Vic van Hoek, Nancy Kanters, Bert
Michielsen, Corné Oprins (later), Remco Oprins, Joyce vd Ouweland, Jan Severijns, Cees
Smeekens, Jos Smeekens, Jos van Wanrooy en Johan van Zon.

1. OPENING
Om 20.05 uur opent Aimé deie Algemene Ledenvergadering en merkt op dat de opkomst hoger is dan
die bii de vorige vergadering. Bovendien staat hij even stil bij de mensen in het ziekenhuis: Jos van
Wanrooy en Wout Kock en hoopt op een spoedig herstel van beiden.

2. NOTULEN ALGEMENE LEDE}IVERGADERING VAN 22 DECEMBER 1993
Omdat hierover geen op- of aanmerkingen zijn worden deze notulen goedgekeurd.

3. MEDEDELINGEN BESTUUR
3.1 Na vorige vergadering een inhaalslag te hebben gedaan met betrekking tot het huldigen van jubilarissen

hebben we in deze vergadering opnieuw een 25-jarig jubileum te vieren. Dit keer valt de eer te beurt
aan Erik van den Ouweland. Na een korte terugblik op zijn carrière en zijn aktiviteiten buiten het veld
ontvangt Erik de bij dit jubileum horende verenigingsspeld en een bos bloemen voor Annette.

3.2 Na de teleurstelling van het niet kunnen presenteren van de nieuwe outfit op de afgelopen verenigings-
dag geeft Aimé een overzicht van wat er intussen allemaal is gepasseerd. In Utrecht heeft een gesprek
plaatsgevonden met Ball Service waarin alleen maar bevestigd is dat men de gemaakte afspraken niet
(tijdig) heeft kunnen nakomen en daar niet voor uit heeft durven komen. Men wilde echter wel aan
Gilze blijven leveren.
Intussen zijn er kontakten geweest met Eras Sport uit Chaam en in de vergadering werd de leverings-
overeenkomst getekend. Aimé geeft een opsomming hoe de kleding eruit zal gaan zien en laat een
folder rondgaan. Vervolgens deelt Aimé mee met welke hoofdsponsor en sub-sponsor er intussen
kontrakten zijn getekend.
Senioren
Gilze 7 Drankenhandel van Enschot
Gilze 2 Drankenhandel van Enschot
Gilze 3 Coppens Schilderwerken
Gilze 4 Flair Plastics
Gilze 5 Autobedrijf Weterings
Gilze 6 Flair Plastics
Dames Slagerij Goof van Loon
Junioren
Meisjes Flair Plastics

Bovendien heeft Eras Sport de toezegging gedaan om ook als shirt-sponsor op te zullen treden maar
hierbij geen voorkeur te hebben voor een bepaald elftal. Tenslotte zijn er nog lopende kontrakten voor
sponsoring met betrekking tot de jeugd.
Met ingang van het nieuwe seizoen ontvangt iedere speler een kledingset in bruikleen (verstrekking per
elftal) en zal er een bijdrage van /. 25,00 per seizoen gevraagd worden voor de waskosten. Wij zijn
bezig om regelen of de kleding voor de jeugd centraal gewassen kan worden.
Jan Faes informeert wat er gedaan gaat worden bij kapotte kleding. Alhoewel de boodschap is om
zuinig om te springen met de kleding kan het voorkomen dat er iets stuk gaat en zal dit, indien nog te
repareren of per elftal of centraal moeten gebeuren. Vervolgens vraag! Jan of de seniorenelftallen
benaderd zullen worden inzake het wassen. Omdat in de praktijk dit al vaak binnen het eigen elftal
wordt gedaan zal dít t.z.t. zeker gebeuren.
De Sponsorloterij waarvoor het startschot op de verenigingsdag is gegeven loopt boven verwachting. Op
dit moment hebben 423 mensen te kennen gegeven met de loterij mee te willen spelen en is er een
bedrag van / 3.000,00 aan geldelijke donaties ontvangen (waarvan Í 1.994,00 van de supportersclub).
Aimé spreekt alvast een dankwoord uit aan de ophalers van de loten maar vraagt bovendien om
versterking bij het ophalen omdat nog niet alle wijken zijn bezocht.
Louis van Trier stelt voor om bij aanvang van het nieuwe seizoen via de seniorenleden aktief nieuwe
deelnemers voor deze loterij te gaan weÍven omdat er natuurlijk ook afuallers te noteren zullen z4n.
Jac Broers informeert of deelnemers die hun formulier rechtstreeks hebben ingezonden ook meedoen
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SUPERMARKT

Kopak
A. Hapers

Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze

Tel.: 0161 5 - 1206

Q/az€t htr

Postbus 51
Dorpenbaan 1

TeleÍoon
TeleÍax:

5120 AB RIJEN
5121 DE RIJEN

01612 - 27305
01612 - 25804

BOI.JWERS IN GLAS

VOOR AL UW BEGLAZINGEN
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met de trekking van de extra prijzen voor de deelnemers van Gilze. Omdat wij een opgave ontvangen
van de Directie Sponsorloteril zullen deze mensen zeker meedoen.
Henk van Gestel waagt of er nog een bedankje gaat naar de deelnemers aan de Sponsorloterij, waarop
de toezegging wordt gedaan dat het onze bedoeling is om hier regelmatig aandacht aan te besteden via
het weekblad.

3.4 De etikettenaktie van Coca-cola loopt als een trein en momenteel kennen we een tussenstand van 64.L75
etiketten en lipjes terwijl er dagelijks nieuwe voorraad wordt aangeleverd. Of het aantal uiteindelijk
genoeg zal zijn zullen we echter af moeten wachten.

3.5 Jeroen Kluyt heeft enkele dagen voor het verstrijken van de overschrijvingsperiode te kennen gegeven
om terug te gaan naar RKTW, waar hij de toezegging heeft gekregen in het eerste elftal te zullen gaan
spelen. Jeroen wordt bedankt yoor zijn bewezen diensten en wij wensen hem alle goeds toe.

3.6 Tenslotte geeft Jerry een globaal beeld van de financiële toestand per heden, waarbij hij opmerkt dat er
bij een tekort zeker niet op zo'n grote schaal kleding gekocht zou kunnen worden. De kantine heeft het
resultaat in de 2e helft ruimschoots goedgemaakt en ook de w Gilze draait voldoende positief. De
verwachtingen zijn om het seizoen 799311994 af te sluiten met een positief resultaat tussen Í. 15.000,00
en /. 20.000,00.

4. BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en herkiesbaar zijn Jerry Aarts, Ad Klaassen en Jos van Wanrooy. Johan Oprins is
voorgedragen als nieuw bestuurslid Technische Zaken. Omdat er geen tegenkandidaten zijn ingediend
wordt er een stemburo geformeerd bestaande uit Gerard Aarts, Henk van Gestel en Christ Pelkmans en
kan de verkiezing plaatsvinden.

Van de 49 uit te brengen stemmen is het resultaat als volgt:
Jerry Aarts 49 stemmen
Ad Klaassen 48 stemmen
Johan Oprins 4ó stemmen
Jos van Wanrooy 43 stemmen

Door dit resultaat zijn alle aftredende kandidaten herkozen en wordt Johan Oprins uitgenodigd om ook
achter de bestuurstafel plaats te nemen.
Johan spreekt een dankwoord uit voor zijn uitverkiezingen doet meteen de volgende oproep. Er zijn bij
"Gilze" te weinig mensen die iets willen doen voor de vereniging en het resultaat daarvan is de vele
vacatures op het technisch vlak. Hierbij wordt gedacht aan de functies van grensrechter Gilze 1,

verzorger, assistent trainer, elftalleiders en damestrainer. Heb je zelf interesse, of ken je iemand voor
een van de genoemde posten, laat het dan s.v.p. weten.

5. PRESENTATIE CONCEPT VERENIGINGSPLAN
Toen in augustus 1993 het nieuwe bestuur werd gekozen was een van de doelstellingen om een
beleidsplan te gaan samenstellen. Het zou niet zo'n lijvig boekwerk moeten worden als bij onze
voorbeeldvereniging Wilhelmina Boys, maar de uitkomst is toch een flink naslagwerk geworden. Als
voorbeeld noemt Aimé het Technisch Beleidsplan dat geen star boekwerk mag zijn maar waar de
nodige flexibiliteit in moet liggen. Onder het uitspreken van een dankwoord aan alle inbrengers van de
diverse stukken zegt Aimé dat het nu zaak is om binnen de verenigingzichte houden aan het
verenigingsplan, welk plan bestaat uit de volgende hoofdstukken.
a) Bestuurlijke structuur en organisatie
b) Technisch beleidsplan
c) Jeugdplan
d) Financiële organisatie
e) Sponsoring en PR

Q MateriaaVaccommodatie
g) Kadervorming en opleidingen
Vervolgens worden de eerste vier exemplaren uitgereikt aan Johan (Technische Commissie), Mart
(Jeugdcommissie), Jerry (Financiën en kantine) en Cees (Secretariaat).
Leden die belangstelling hebben kunnen bij Aimé een exemplaar aanvragen. Bovendien zal men ook in
de kantine de gelegenheid krijgen om het verenigingsplan te lezen.

6. KANTINEZAKEN
Hierbij krijgt Jerry het woord enzegt dat dit jaar is ervaren dat de opkomst van de medewerkers
minder soepel verliep dan in het jaar hiervoor. Over l-4 dagen is de vergadering Kantinecommissie en

zal men het een en ander evalueren. Bovendien doet Jerry een oproep voor kandidaten Kantinecommis-
sie waaronder iemand voor een bestuurszetel omdat Jerry momenteel ook deze zaken behartigt etr door
de nieuve opzet van alle financiële administraties dit niet meer blijft te combineren. De Kantinecommis-
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sie staat open voor alle soorten suggesties en op ?-,6 augustus zal de feestavond voor alle kantinemede-
werkers worden gehouden.

7. VOORDRACHT DHR J VAN DIJK ALS LID VAN YERDIENSTE
In de vergadering van 22 december jl. is het voorstel gekomen om Joop van Dijk voor te dragen als lid
van verdienste of ere-lid. Dit voorstel is besproken in een bestuursvergadering en wij willen hèt
volgende in stemming brengen. Als dankbetoon aan het gehele oude bestuur willen wij Joop van Dijk
voordragen als lid van verdienste. Aimé ondersteunt dit door te zegen dat een bestuursfunktie erg veel
tijd kost en spreekt uit een jaar ervaring bij het willen bereiken van de diverse doelstellingen. Het
eerder benoemde stemburo wordt nogmaals gevraagd om medewerking en het resultaat ii als volgt: Van
de in totàal49 uitgebrachte stemmen-zijner qSuOO, benoeming,3 steÀmen zijn tegen en l stem was
blanco.
Aimé feliciteert Joop van DijËmet deze benoeming en biedt een bos bloemen voor Nelly en een
attentie voor Joop aan namens de hele vereniging. Dan spreekt Joop van Dijk een dankwoord uit
waarbij het op prijs wordt gesteld dat het gehele oude bestuur in zijn voordracht wordt geëerd.
Vervolgens zegthij dat het eerste jaar voor het nieuwe bestuur een moeilijk jaar van gewenning is
geweest en memoreert verder de successen van het oude bestuur. Hij zegt het nog steeds jammer te
vinden dat er onder zijn leiding geen nieuwe lichtinstallatie is gekomen.

8. RONDVRAAG
Gerard Aarts spreekt een dankwoord uit aan het adres van het huidige bestuur voor de grote inzet in
het afgelopen verenigingsjaar.
Jan Broers heeft zelf slechte ervaringen opgedaan bij zijn verblijf in het ziekenhuis van enige jaren
geleden en waagt of er inmiddels wel aandacht wordt besteed aan leden die in het ziekenhuis verblijven.
Aimé zegt dat, als wij weten van een opname, wij zeker iets van ons laten horen.
Jan Oprins verzoekt de voorzitter de nog openstaande posten weg te werken.
Aimé waagt de vergadering om medewerking te verlenen aan Ad Klaassen bij het ophalen van de
sponsorloten, waarop Toine Beenhakkers toezegt mee te willen helpen.
Tenslotte informeert Henk van Gestel welke buurten er nog voor de Sponsorloterij bezocht moeten
worden en wil daarbij ook assistentie verlenen.

9. SLUITING
Met een woord van dank voor de positieve inbreng op deze avond sluit Aimé om 21.25 uur de
vergadering.

Notulen opgemaakt door:
Cees Kock

rnet

CONTRIBUTIE 1 JULI - 3í DECEMBER
1994

Begin juli heeft Arno Aarts bij alle leden de contri-
butie in rekening gebracht voor het eerste halfiaar
van het seizoen 199411995. Gelukkig betaalt circa
213 van de leden de contributie automatisch, dat wil
zegeui het bedrag wordt volgens de door de leden
afgegeven machtiging automatisch van de bankreke-
ning afgeschreven. Maar dat houdt ook in dat één-
derde nog een acceptgirokaart moet worden toege-
stuurd. Het is niet alleen veel werk om dat uiteinde-
lijk op de plaats van bestemming te krijgen, maar
het is ook veel werk om de daarna binnenkomende
betalingen te verwerken in de ledenadministratie.
Daarnaast kost het voor de vereniging nog eens
extra geld en op dat laatste zitten wij helemaal niet
te wachten!

o

Daarom verzoeken wij de acceptgiro-klanten ons
een handje te helpen met de contributie-inning.
Maak het ons maar ook uzelf gemakkelijk en betaal
automatisch. Tot een maand na datum van afschrij-
ving kunt u, indien u het niet eens bent met de
afschrijving, de bank vragen de transactie terug te
draaien. Wees gerust, het is nauwelijks voorgeko-
men dat wij ten onrechte een bedrag of afwijkend
bedrag afschrijven. En de machtiging vervalt auto-
matisch zodra u het lidmaatschap opzegt. Doet u
ook mee? Vraag nog vandaag een machtigingskaart
op bij Arno Aarts, telefonisch bereikbaar: 1169 (bij
voorkeur na 18.00u).

Ten slotte vragen wij de leden die de contributie
nog niet hebben betaald, dit direct te doen, zodat
wij u niet onnodig belasten met herinneringen e.d.

*Q-



VOORLOPIG OEFENPROGRAMMA
v.v. GilzE, JEUGD:

Junioren:

,A.1: Wo. L7 aug. 19.00 Bavel A - Gilze A 1

Za. ?-0 aug. 10.00 Tournooi RAC
Do. 25 aug. 18.30 Gilze A L - Dongen A
Zo. ?3 aug: 10.00 Tournooi Gilze

B1: 2a.20 aug. 10.00 Tournooi RAG
Wo.24 aug. 19.30 GSBW B - Gilze B 1

Za. Z7 aug. 10.00 Tournooi Gilze
Di. 30 aug. 1.8.30 Dongen B - Gilze B 1

C1: Za. 13 aug. 12.30 Willem ll C 2 - Gilze C L

2a.20 aug. 10.00 Tournooi RAC
Wo.24 aug. 19.30 Gilze C 1 - GSBW C
Zo. ?3 aug. 10.00 Tournooi Gilze
Ma.29 aug. 18.30 Gilze C L - Dongen C

C2 Wo. 17 aug. 19.00 Bavel CD - Gilze CZCD
Wo.24 aug. 19.30 GSBW C}-Gilze C2CD
Ma29 aug. 18.30 Dongen C3-Gilze C29.lD

Gilze l Meisjes CID:
Za.2i7 aug. 13.00 WDS-Gilze Meisjes C/D
Wo. 3L aug. 19.00 Gilze Meisjes CD-RAC

Pupillen:
D1: Wo.24 aug. 19.30 Gilze D 1- GSBW

2a.27 aug. 10.00 Tournooi Gilze
Di.30 aug. 18.30 Gilze D 1 - Dongen D

Wo.24 aug. 19.30 GSBW D 2 - Gilze D 2
Za.2i7 aug. 09.30 Dongen D 5 - Gilze D 2
Wo. 3L aug. 19.00 RAC D 2 - Gilze D 2

Wo. 24 aug. 18.30 GSBW - Gilze E 1

2a.27 aug. ..... Tournooi Riel
Wo.3L aug. 19.00 Gilze E 1 - RAC

Wo. 24 aug. 18.30 GSBW E 2 - Gilze E 2
Wo. 31 aug. 19.00 RAC E Z - Gilze E 2

Wo24 aug. 18.30 GilzeE 3 - GSBW E 3
2a.27 aug. 1,L.00 Bavel E 3 - Gilze E 3

Wo. 24 aug. 18.30 Gilze E 4 - GSBW E 4
Za. 27 aug. LL.00 Bavel E 4 - Gïlze E 4

Wo.24 aug. 18.30 GSBW F 1 - Gilze F 1

Za.2i7 aug. ..... Tournooi Riel

COCA.COLA AKTIE BEEINDIGD

Bij de eerste besprekingen met onze nieuwe hoofd-
sponsor, Drankenhandel Van Enschot BV, trok
Jerry Aarts argeloos een etiket af van zijn Cola-
flesje. Belangstellend woeg Joke van Enschot nog
waarom hij dat deed. Wij hebben toen uitgelegd dat
wij een gooi wilden doen naar een sponsorcontract
van Coca-Cola door de meeste etiketten te verza-
melen in de landelijk te houden aktie. Direct merk-
te Toon van Enschot op dat *ij brj hem welkom
waren om wekelijks de etiketten van de emballage
af te halen. Dat beste mensen was voor ons het
startsein de aktie groots aan te pakken. Wij spraken
af dat wij elke zaterdag met een L0-tal jeugdleden
het leeg goed zouden nakijken op etiketten en dat
wij dan ook andere dranken-depots zouden benade-
ren. Ook winkels zouden etiketten kunnen leveren.
Begonnen wij de eerste week met 1.025 etiketten
(en dat vonden wij al veel), na 5 weken was onze

weekopbrengst al bijna 7.000 stuks, terwijl in de l-2e

en laatste week wij bijna 27.000 etiketten konden
toevoegen aan het totaal. Uiteindelijk stuurden wij
ons aanmeldingsformulier met een eindtotaal van

103.962 etiketten in. Maar niet alleen dat. Wij maa-

kten met een tiental jeugdleden een heuse video-
band en een foto-plakboek. Deze twee zaken moes-

ten onze inzending op een ludieke manier illustre-
ren voor de wijze waarop wij met de hele vereni-
ging of liever het dorp Gilze met de aktie in touw
zijn geweest. En jawel, wij kregen een telefoontje:
wij werden genomineerd bij de top-tien van Neder-
land! Echter, er waren maar 5 prijzen van elk /
1-0.000,00. Maar omdat onze etiketten gecontroleerd
werden door iemand van Coca-Cola Nederland
meenden wij zeker hierbij te zitten. Helaas, weer
een berichtje, wij zaten niet bij de top-5 (men hield
ook rekening met het aantal leden), maar ........ onlze

inzending vond men zo origineel dat men besloten
had een extra prijs toe te kennen t.w.v. / 5.000,00

!!!! Wij zijn hiervoor iedereen dankbaar, leden, niet-
leden, drankenhandelaren, slijterijen, winkels enz.

Het geld wordt zoals beloofd gereserveerd voor de

aanschaf van nieuwe lichtmasten op ons trainings-
veld dat de leden zichzelf kado willen doen in het
jubileumjaar 1996,bii gelegenheid van de 75e vet-
jaardag van de V.V. Gilze.

Jerry Aarts en William Akkermans'

D2:

EL:

E2:

E3:

F4:

FL:

F2: Wo.24 aug. 18.30 GSBW F 2 - GilzeF 2
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À-1 jeugd tegen ouders/leitlers: dd. 23.04.1994 (3-3)
o

*?, -

0p zaterdag 23 april speelde de À-l tegen de ouders en leiders. 0mdat de tegenstander van de À-t te
sterk was werd besloten om de elftalien om te gooien en zo twee gelijknaardige teams op het veld te
brengen. Halverwege de eerste helft scoorde Jan Bekkers uit een voorzet van },tike Laureijssen I-0 voor
het gele team. Dit was tevens de ruststand. Na de theepauze liep het gele team verder uit door een
doelpunt van Tonio tiouters. Het witle team liet het er niet bij zitten en kwam via Pierre Vermeulen op
2-1. }laar één minuut later was het aI ueer raak voor de gele door Joris van Dongen (3-l). l.lel nog 10
minuten te spelen was het alweer Pierre die 3-2 maakte. En kort voor tijd maakte Ton Hendrickx er nog 3-
3 van, door te scoren bij z'n zoon Mark. Deze wedstrijd stond onder de deskundige ieiding van Bert de
Bruijn, die zelfs geen grensrechters nodig had.
Na de wedstriid werd er door de spelers en hun ouders/Ieiders genoten van een heerlijke koffietafel,
welke verzorgd werd door Henk en Annelies van Gestel, Remco Oprins en John Aarts. Onze dank hiervoor.

Promotieredstrijd llaarsteeg 2 - Gilze 4: dd. rlo. 25.05.1994 {Z-t)

0ndanks de strubbelingen in de laatste competitiewedstrijden Haren r+e dan toch kampioen geuorden in onze
klasse wat ook Haarsteeg 2 gelukt ilas in een andere klasse en dit betekende dat er gevoetbald moest
worden om promotie. Door diverse oorzaken moesten we met een "gehavend" team naar Haarsteeg toe om

's-avonds om 18.30 uur te voetballen. Het is triest dat sommige spelers het af lieten weten aan het
einde van het seizoen. Het nas ook jammer dat er niemand van het bestuur aanwezig "kon zijn" (l,Iaar het
feestje houden we tegoed). He begonnen goed aan de wedstrijd r*aarbij de tegenstander fel op de bal
iaagde. De kansjes Haren eï zeker mede door een 'overwichtn op het middenveld ï{aar onze "jongkies" het
bekeken uitspeeide. Haarsteeg kreeg na ongeveer 30 min. een vrije trap net buiten het strafschopgebied
waaruit ze 1-0 maakte door een "foutje" in de muur van onze "Yictor Pavarottin die de bat weg próbeerde
te trappen maar helaas, eroverheen. Na de rust maakte Haarsteeg aI snel 2-0 door een misverstandje in
onze verdediging van "Victor 0verilarsn en medespelers. Hierna gingen vte meer risico's nemen door
achterin I op I te spelen en de kansen kwamen maar de afwerking vlotte niet. 0ngeveer een krartier voor
tijd maakte onze njonge aanwinstn Martijn Aarts met een schot 2-I. De druk werd steeds groter en
mogelijkheden om gelijk te maken kwamen er maar heiaas het mocht niet baten. De spelers van Haarsteeg
kregen krampverschijnselen (te iieinig getraind). Janmer jongens, volgende keer gaan r+e er weer voor!
I'lartijn Aarts, Mark Faes en niet te vergeten onze jeugdige À-i keepàr paul van Engelen bedankt voor het
meedoen. De Supportersclub voor het aanmoedigen! Toon ['aes en Hart Machieisen bedankt voor het meedoen
de afgelopen seizoenen en het gaat jullie goed met de jeugd van V.V. Giize. llij zijn druk op zoek naar
een andere keeper. tíie voelt zich geroepen of heeft suggesties? laat het dan even weten.
ÀIs afsluiting van het seizoen hadden we op zat. 1S juni '9{ nog een middag/avond voor ons team met
aanhang dat was voorbereid door een speciaal hiervoor opgeleid team irat nogal arbeid heeft moeten
verrichten (incl. cursussen) om tot dit opvallend apart onderstaand programma te kunnen komen.
Allereerst gingen de spelers van Gilze 4 's-middags van 14.00 u. tot 16.00 u. in de sprthal van Gilze
allerlei sprten beoefenen zoals volleybal, badminton, basketbal, tennisvoetbal en zaalvoetbal.
lie waren in totaal met 12 spelers. 0p een paar na Haren ze er dus allemaal. Dit was behoorlijk
vermoeiend maar het rias lekker ontspannend en reuze gezeitig. Hierna douchen en wat drinken waarbij ie
nog uat gekaart hebben (rikken en zwikken). Daarna gingen we met aanhang otn ongeveer Ii.30 u. gourmetten
in het kleine zaaltje bij Huub van den 0uweland wat uitstekend was veriorgd. Ía het eten en drinken en
een ijsie bedankten He nog een aanta] lnensen waaronder nevr. v.d. 0ui+eiand, mevr. Faes en mevr. van Hoek
voor het jarenlang Hassen van de tenue's en natuurlijk niet te vergeten onze sponsor dhr. J. de Jong
welke ons geruime tijd heeft ondersteund in de vorm van tenue's, bijdragen, etC. ,lan nogmaals bedanki
voor alles en het gaat je goed. Zij kregen allen nog een kleine attentie als waardering voor hetgeen wat
ze gedaan hebben. Hierna gingen degene die interesse, zin en tijd hadden om ca. 20.00 u. naar Hotel de
konen voor viat te drinken en bij te praten over vao alles en nog wal. ïlat biljarten en af en toe ltalië- Ierland op de t.v. bekijken, het kon allemaal. Zo was het aI gauw laat en tret groepje werd steeds
kieiner zodat de meeste het om 01.00 u. wel voor gezien hietden. Het nas dan ook een-gestaagde dag
geweest en wellicht, voor de afuisseling, in een iets andere vorm voor herhaling zeer zeker aan te
bevelen. Het speciale team kwam rrel erg laat met hun verrassing maar het was er niet minder gezellig om.
Jongens bedankt voor deze dag en de kosten verrekenen tte nog wel eens!
Iedereen prettige vakantie toegewenst en tot volgend seizoen. A. Smeekens, Gitze 4.
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BEDNíTÏ!

Jan Boomaars: 14 jaren trouw langs de lijn en vaak zelfs meters binnen de lijnen als grensrecher van de
selectie. Jan bedankt dat wij als toeschourers jou mochten bekritiserenr sorns iras het te bont wat jij
door anderen naar je hoofd gesmeten kreeg. Het is en blijft een ondankbare job, je doet het nooit goed.
llij hopen dat rlij met jou nog vele jaren samen mogen werken in de andere functies bij en voor de V.V.
Giize.
6érard AarB: À jaar trouw met de waterzak en 8.H.8.0.-koffer stond jij paraat voor de selectie. De vele
blessures die jii verzorgde zijn ogtetbaar. De massage-olie die jij gebruikt hebt voor de spieren van
jou jongens, het opbeurende praatje, het advies, je was er altijd. Bedankt Gérard en ook voor jou telt
hetzelfde, nog een prettige en lange samenwerking bij en voor de V.V. Gilze.
l{ia Àarts: voor de verkoop van de loterij gedurende vele jaren. Trouw stond Mia in weer en wind tegen
het muurtje aan en verkocht daar de loten voor de loterij aan eenieder die mee wilden doen..Bedankt Hia,
Ion 0erlemans en Jef Íheeuwes bedanken wij voor de vele jaren inzet en speelplezier voor de V.V. 6ilze.
I{ij xensen beiden nog een goede en gezonde toekomst toe en hopen dat wij jullie nog vaak op het Gilzer
Sprtpark zien.
llillem de [a Chanbré: Na I jaren de Gilzer Dames onder zijn hoede te hebben gehad zoekt Íliltem irat
anders in en v00r de V.V. 6ilze. l{illem wij danken jou voor het werk dat jij gedaan hebt voor de dames
en de V.V. Gilze. En voor jou telt hetzelfde, nij hopen op een nog lange samenwerking met jou bij en
voor de V.V. Giize.
Dan wensen wij de zieken onder ons nog een van harte beterschap toe, t.w.;
Jos van Ílanrooy - Christ Graafmans en tbut [ock.

VERSTÀG JIIÀRVRG$ERIITG }íTÀI{DÀG 27 JIIIIÏ:
Het was prachtig rleer op deze dag, de WK was in volle garlg, en het gaat goed met onze supprtersclub.
llas daarom de opkomst zo klein voor deze jaarlijkse ledenvergadering. Een tiental afrneldingàn kregen wij
binnen, en 22 leden op deze vergadering. Onze ervaring is r+el, a1s het goed gaat geen drukÉe vergàdering
en dat zal overal vrel zo zijn bij een vereniging. l{a het openingswoord door onze voorzitter begon onze
secretaris aan ziin jaarverslag, er Has nogal wat te doen geweest het afgelopen seizoen. Een applaus
volgde van de aanwezige leden. Goed werk l'lartijn. Het financiëIe plaatje ïas z0 duidelijk dat Jó-geen
vragen kreeg van de leden. Een dankr*oord namens de kascontrole en een applaus v00r onze kasbewaarder,
Jo, ook jii bedankt voor het goede werk voor onze club. Het bestuur en leden bedankt Ad Gooijers voor de
kascontrole en ziin plaats wordt ingenomen door iiout Kock, zodat deze volgend seizoen het trio dat de
kas controleerd weer compleet maakt. Zoals u weet is er een bestuurswisseling nodig geueest omdat Jo
Broers van GooI te kennen had gegeven om na drie jaar te willen stoppen. Jatnmer, maar wij moeten dit
aanvaarden, Jo irerd in de bioemen gezet en nogmaals werd zij bedankt voor het vele werk en de prettige
samenwerking met ons. John Aarts zal in de komende tijd haar functie overnemen en zal zolang noOig is
hulp en advies krijgen van Jo Broers. John veel succes met je nieuwe functie. U weet dat het stil wàrdt
op alle vergaderingen als er nieuwe bestuursleden nodig zijn, ook bij ons uas dat het geval. Dan kijkt
iedereen een ander aan, en zwijgt. Haar gelukkig kxam t'rans Àarts met het verlossende woord, hij steide
zich kandidaat voor een bestuursfunctie. ['rans van harte welkom bij de club en wij hopen 0p een prettige
sanenwerking. Zowel I'rans en John, die herkiesbaar was kregen de volle steun van de làden.-À1s ei in het
bestuur functiewijzigingen komen dan hoort u dat van ons. Maar v00r zover wij het nu nog voor de
vakantietijd kunnen bekiiken zal dat rre1 meevallen. Tijdens de pauze, die opgevuid werd met àen rondje
van de kas en een video van de welbekende Coca-Cola aktie die heel leuk in-àIkaar gezet was. foen wij
net deze berichten bezig waren, ging bij ons de telefoon. Het was Jerry Aarts Aià fret goede nieuwi
vertelden. De Coca-Cola Nederland had een e:rtra prijs beschikbaar gesteid voor de goede reclame en
promotie van de V.V. Gilze betreffende deze aktie, wij zaten riel bij de eerste I0 van Nederland maar
vielen net buiten de prijzenpt voor de meeste etikettón. Jongens en 

-lteisjes 
niet getreurd, dankzij het

goede promotie- en reclamewerk dat onze club leverden krijgen riij een {tromtprijs) van f 5.000,-. Oat
is toch klasse van Coca-Cola en een pluim op het vele werk dat juilie samen gedaan hebben. proficiat
V.V. Gilze. tlij danken liilliam voor het tonen van deze video en Gerard voor het verzorgen van lV. en
Video, want onze T.V. in het clubhuis is toch niet meer zo goed. Terug naar de vergadeiing, maar dit
moest er even tussendoor itant het was zeer zeker de moeite waard. De vergadering stemde voor het
handhaven van de huidige aktiviteiten, zoals deze bij u bekend zijn, t.w.; lhrstebroodaktie, Kaartm,
Xerstbingo net koffietafel, Pupillenbingo, attentie zieken en een passerd kaartje sturen bij de daarvoor
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geldende omstandigheden. De traktatie bij een kampioen-/periodetitel handhaven. Ilaar verder dit komend

seizoen geen grote aktiviteiten of schenkingen doen. En in overleg met het bestuur van de V.V. Gilze
bekijken tlat te doen in het jubileunjaar 1996 a1s de V.V. Gilze 75 jaar bestaat en de Supportersclub 5

jaar. Gezien wij het te besteden bedrag aan de V.V. Gilze al ruim gepasseerd zijn, is dit besluit van de
vergadering niet meer dan normaal. Even rust houden maar wel duidelijk aanwezig zijn zoals dat hoort bij
een supportersclub. Zoals de bijdrage aan het jeugdkamp op l9-20-2I augustus van f 250,-. Verder krijgt
u als lid van onze club een compleet overzicht van Gilze I en 2 thuis bezorgd met adressen en
telefoonnufflers van onze tegenstanders erop. En ook het gezamenlijk vertrekken vanaf het Gilzer
Sportpark is aan de orde geweest op deze avond, de meesten vonden het een goed idee. De vele supprters
die meegaan naar de uitwedstrijden van Gilze I, samen vertrekken. Hoe denkt u daar over? laat het ons
weten, wij komen hier nog op terug. De auto's vol laden met supporters is ook in deze tijd beter dan
alieen rijden. l{aar niets verplicht u betreft dit voorste}, het is tenslotte uw auto en uw tijd.
l{ij kunnen nog hulp gebruiken bij onze klusploeg, om allerlei klusjes op te knappen op en rond het
sprtpark. En een verzoek van de kantine-commissie om vrijwiiligers voor het bargebeuren bijeen te
krijgen, er is nog een tekort, helpt u uee!!! Voor meer informatie kunt u bellen Victor van lloek (TeI.
186{ ).

Graag tot ziens op het sprtpark
en de groeten van uH bestuur.

JEIIGDIÀTIP V.V. GIIZE OP 19-20 EII 2I ÀUG.:

Het is bijna zover jongens en meisjes, hebben juilie de tassen aI klaar staan?
Vergeet je luchtbed en slaapzak niet mee te brengen, het gras kriebelt zo.
Drie dagen lang sport- en spelplezier op het sportpark van 6ilze voor jullie, die zich hebben opgegeven
voor dit kampeerweekend. De leiding staat klaar voor jullie orn samen natuurlijk dit weekend te laten
slagen. En ais de weergoden goed hun best doen, net zoals toen we dit bericht maakten, dan zal het
Iekker warm zijn. lees samen met je ouders nog eens het kampboek door. Zodat je weet trat nel en rlat niet
mag, wat je mee mag brengen, enz. Laat je dure spullen lekker thuis.
Een goed humeur is verplicht tijdens dit weekend, Iaat je bokkenpruik maar thuis want we maken er samen
een gaaf weekend van. 0uders/verzorgers denk aan de afspraken die we met u maakten. Wees op tijd op het
sportpark gezien het drukke programma. Stop geen snoep of drinken in de tassen, wij hebben voldoende van
alles. Nogmaals laat de ralkman, etc. thuis! Heegebrachte spullen even merken svp.
Jongens en Meisjes veel plezier tijdens dit weekmd en goed eten uant dat smaakt dubbel zo lekker ais je
net i30 personen aan tafel zit. Dit weekend is natuurlijk ontzettend goedkoop àIs je maar tien gulden
eigen bijdrage hoeft te betalen. Een en ander hebben wij te danken aan de volgende lnensen cq.
ondernemers, t.w.: Bakker Spapens - Slagerij van toon - Levensniddelen Kopak - Zuivel van Hoek -
Boekweit - Dalgety I'oods HoIIand - t'a, Piet t{itteveen - Ericsson Rijen - Vliegbasis Gilze/Rijen -
Oud papier aktie Gilze - Supprtersclub V.V. Gilze - Bestuur V.V. Gilze - Kantinecommissie V.V. Gilze -
Jeugdcommissie V.V. Gilze en de hulp van vele anderen die belangenloos materialen afstaan en beschikbaar
stelien.

De 0rganisatie van V.V. Giize
De Kampleiding.

DIVR§E DIXGEN O}I TIET TE VERGBTEN:

Het nieuwe voetbalseizoen staat Heer voor de deur, binnenkort gaat de geheie V.V. Gilze de grasmat weer
op. En hoe! ! Geliik in het nieuw voor groot en klein een volledig tenue. Een pluim aan het bestuur van
de V.V. Gilze voor hun vele nerk en inzet om dit te verwezenlijken. llatuurliJf met de steun van vele
sponsors die wij danken. Leden V.V. Gilze wees zuinig op dit nieuwe tenue en toon het met goed en
sportief voetbal op vele voetbalvelden zodal de sponsors en jullie supporters trots op jullie kunnen
zijn. Mogen wij de vele supprters, die de V.v. Gilze steunen, vragen om het binnen Oè tiinen aan de
leiders/trainers over te laten want dat is tenslotte hun werk. prima zol !

t{ij felicitóren de t7 teiders van V.V. Gitze die allen slaagden v00r de cursus Jeug-Voetbal-Spelleitler
welke is afgenomen door de lffs/ruVB. AIIen proficiat en veel succes in de komende tijd.
Hij feliciteren de gehele jeugd van V.V. Giize met het behalen van de grote prijs, de Fair-Ptay-Bokaal.
Jongens en meisjes hier kunnen jullie trots op zijn. Proficiat aliemaal en ga zo door.
l{ij wensen allen die gestopt zijn met hun activiteiten bij de V.V. Giize veel goeds toe bij hun verdere
loopbaan en danken hen voor hun inzet voor de V.V. Gilze.
l{ij wensen spelers, trainers, Ieiders, verzorgers, bestuurs- en conmissieleden, supprters en allen die
de V.V. Gilze een warm hart toedragen een fijn en zeker sportief voetbalseizoen toe.
Zeker niet te vergeten en daaron vermelden wij deze tnensen apart. tlie staat er altijd klaar voor een
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kopje koffie, een pilsje, een glas fris of een hapje voor u te serveren, ja juist de kantinemedewerkers.
Een heel voetbalseizoen lang moet dit toch maar geregeld worden, vele uurtjes worden ingevuld door de
vrijwilligers. liant er telt nog steeds aI is de wedstrijd gewonnen of verloren een glaasj! zal u altijd
bekoren. l{ilt u zich misschien aansluiten bij deze kantinemedewerkers laat het dan Victor van Hoek even
r*eten, tel. 1864.
Ja, het ziet er weer netjes uit op en rond het sprtpark van V.V. Gilze. De klusploeg Ís weer bezig
geweest, ziet u het ook. Veie klusjes zijn weer opgeknapt door deze mensen, dus gebruik de afvaltonnen
en rtees zuinig op de gehuwen en u helpt zo deze mensen rteer mee.

I,ID lCICIB{ V!il OIZB CIIE:
Voor twee tientjes per voetbalseizoen bent u at lid van de Supportersclub. l{at voordeeitjes voor u zijn;
- Een compleet overzicht van oefen; beker en competitievredstrijden betreffende Gilze I en 2.
- Een overzicht van adressen en telefoonnummers van onze tegenstanders.
- Het clubblad van V.V. Gilze (De Vmrzet) krijgt u dan ook in huis, waarin alle bijzonderheden over de

V.V. Gilze. De berichten van de Supportersclub staan hier natuurlijk ook in verneld.
- Een attentie rond de feestdagen voor u als lid.
- l{ij proberen voor u vervoer te regelen naar de uitwedstrijden van Gilze I. Àis u zelf geen vervoer

hebt en u wilt mee.

- Een kaartje bij ziekte of jubilea, en voor u niet te hopen natuurlijk een fruitmand als u minimaal 12
dagen in het ziekenhuis moet liggen.

- En u hoort bij een gezellige groep mensen die de V.v. Gilze een rlarrn hart toedragen en deze steunen zo
zij kunnen. Uw contributie bedraagt 20 gulden en daarvan profiteert natuurlijk dè gehele V.V. Gilze
van mee, dit in schenking van materialen, traktaties, enz., enz. En de eerstó gift voor het
broodnodige iicht op het sportpark kwam ook van onze club, Iiefst 1994 gltlen hebben wij geschonken.
Heeft u zin om aan te sluiten bij onze Suportersclub, bel dan naar 5lS7 of 5549 en hef wórdt
geregeld. U bent welkom bij onze club.

CTUBPÀRAPIU TB I(OOP:

Voor maar 15 gulden staat u droog en netjes in de clubkleuren op het sportpark. Een mooie en degelijke
clubparaplu, altijd handig in dit landje. BeI 5549 en ook dit wordt weer netjes geregeld, 6e vooriaad is
niet. zo groot!! Dus wees er snel bij.

Àfscheid nernen van een bestuurslid is altijd moeilijk, zeker omdat Jo Broers haar werkzaamheden zo goed
deed voor onze supportersclub. Jo, nogmaals bedankt voor de drie jaren dat jij de kas zo goed bewaarde.

KÀÀRIÀV0!|DBI. It{ IIEï CLIIB,IIUIS Vlrll V.V. GILZE:
Rikken en Jokeren in de wintermaanden, een gezellig avondje is het aitijd. U hoeft geen vakman of
vakvrouw te zijn betreft de kaartspelletjes, als u maar voor de gezelligheid komt. Dat is bij ons de
troef. Zie voor datums eventueel de aktiviteitenkalender in dit blad of hei weekblad Giize-Rijen.

Bestuur S.C.V.V. Gilze.

VOORI,OPIG OBTEIPROGRÀI{HÀ V.V. GILZE OVERiGB SBI{IOREil:

Zondag 14 augustus
Zondag 2I auguslus

Zondag 2I augustus

Zondag 21 augustus

Zondag 2l augustus

Dinsdag 23 augustus
Zondag 28 augustus

Zondag 28 augustus

Zondag 28 augustus
Zondag 28 augustus

Zondag 28 augustus

G.S.B.W. Dames - Gilze Dames

Gilze3 - Viola3
Viola4 - 6ilze4
Sarto5 - Gilze5
Gilze6 - Viola5
V.0.A.8. Dames - Gilze Dames

Eerste Bekerronde Gilze 3.
Sarto4 - Gilze4
Molenschot3-Gilze5
Sarto6 - Gilze6
Eerste Bekerronde Dames Gilze.

V.V.GILZE

10.00 uur.
12.00 uur.
11.00 uur.
12.00 uur.
12.00 uur.
19.00 uur.

J. Pijpers, seniorencommissie.

We horen graag van u: ook als

u niet tevreden bent!
-2t1-

12.00 uur.
I1.30 uur.
10.00 uur.



Technisch Bureau anTe4,s 6,0,

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

Electrotechnische en sanitaire installaties
in

utiliteit en industrie
nieuwbouw en onderhoud
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Von koziin tot bedriifspond!

W oo
rl bouwen

qqn ,

Uw wensen o

Bel voor meer informotie:

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

Een bank die weet wat er speelt in de omge-

ving. Als er gesport wordt

in de buurt, dan weten

we niet alleen wat er speelt,

maar ook wie er speelt en

wie tegen wie.

We zijn van mening

dat sport een heel belangrijk

voor kunnen stellen. Daarom ondersteunen

we als Rabobank met alle plezier sportieve

activiteiten in de omgeving.

Niet alleen met

Íinanciële 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. BahObAn[ trl

Er is ccn
bank dic vccl

aan sport cloct.

É

c

:

deel van de samenleving uitmaakt. Sterker nosr

we zouden ons een wereld zonder sport niet

ó

§

Rabobank. Aangenaam.


