
D
E

v
o

ililil

Ii[il]rrti;

o

lii

ffi

.,



\ &ffi ffiffi,ffiffiiffiffiW

.'iffi*W-

,ffiw

i

VïTfMAN§CffiAP H§ fufiHH§TEASCHAP



§w Wmrm,ssgltr

"De l'ootzet" (uilgave van dc L'.1'. Gille
en de Support*scfub)

REDACTIE
Redactiemedewerkers:

William A.kkermans

Jos van f)ongen
Antoon Faes

IIenk van Gestel

Voorpagina * Prent v.d. maandl
Joost van Puijenbroek

Oplage: 460
Bezorgklachten Voorzet:

William Aïliermans: 455 80 1

Jos van Dongen: 452443

(6e seizoengang 1998/1999, september 1998, nummer 1)

Hieronder geven wij u enkele onderwerpen die in deze

"Voorzet" aan de orde komen:
. Notulen Algemene Ledenvergadering 1997
r Competitie-indelingen senioren / jeugd
r De Rabobank opent nieuw kantoor met leuke aktie
e Ik geef de pen door aan......
o "Effe bijpraten"
o Historie V.V. Gilze

I ?,
V.V. Gilze

\-
Bestuur:
voorz.:

secr:

perulm:

leden:

CONTACTPERSOI.IEN/
TELEF'OONNUIVTMERS:

"Ieugdzaken:
Mart Machiels en/ 4 5 529 5

Seniorencommissie:

"Ian Heesbeen/452319

Technische commissie:
Aime Cmi-i sber gs/ 4 52622

Kantinezaken:
Frans Aarts/455862

Aktiviteiten:
Peter Blok/453352

Onderhoud:
Ad Klaassen/455410

Sponsoring en Public Relations:
William Akkennans/45 580 I

§upportersclub:
llenk van Gestel/455549

" Aanmelden lidnnaatsehap V.V" Gilze:
Bri Arno Aarts, Vzur f{einst:ergstraat 42,

tel. 451169. "Ahnelden dient uiterhjk te
geschieden voór 3l rnei. Bi.i afrneldingen
nadien, blijft rnen de jaarc*ntributie van

het uieuwe seizoen versclmldigd!

Aantal leden V.V. Gilze: 441
(per 1-9-1998)

r Aantal leden §upportersclub: 200
(per l-9-1998)

Lid worden van onze supporterselub?
Dat kanl Ëven een t'relletje naar 455549 of
een briefie afgeven brj Heuvelstraat 1i of
Nerhovensestraat 28 en wij schr4ven u
graag ln voor tlvee tientjes per seizoen.

Inleveren kapij voor de volgende "Voorzet":
o Op diskette {Word of WordPerfed)'. Uiterlijk I -10-U9§
o Op papier: UilsltrtZié.r§2§.
De koprj s.v.p. urleveren brj de redactie of in de "Coca-Cola-
A,l'tie-bai" rr ons clubgebouw"
o Telefoonnumrner clubgebouw: (0i61) 4-51q93

Airne Cruvsbergs
Cees Kock

Tineke van Vugt
William Akkern.rans

Peter Biok
.Ian lleesbeeir
Ad Klaasser.r

Mart Machielsen
a

SUPPCIRTERSCLUB

Bestuur:
voorz.:

secr:

perulm:

leden:

l]errk van Gestel

Martijn Roovers
.iohn Aarts

Christ Pelknians
John Graafinans
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Korte Wagenstaat 27, Gilze, te[.016L-452432

.', l

* Verhuur van tenten, tafels, stoelen, hangtafels,
barkrukken, tapinstallaties en verwarming.

:k Groot assortiment relatie-/geschenkverpakkingen
x bestellingen worden thuisbëzorgd.
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Allereerst onze verontschuldigrng voor het te
laat urleveren van de copy.

Wederom kunnen we terugblikken op een

fantastisch evenement met maar liefst 1l I
deelnemers. Voor degene die nog nooft van het

Mixed-toemooi hebben gehoord: Het wordt
gespeeld op een kwart voetbalveld, met kleine
doeltjes en er kan alleen over de grond gescoord

worden, teams van 5 of 6 personen "groot en

klein" nemen het tegen elkaar op tijdens
wedstnjden van l0 minuten. De opzet van dit
toemooi is, dat de gezelligheid veel belangrijker
is dan het te behalen resultaat. En hierin zijn we
zeker geslaagd, mede dankzrj de professionele
leiding van met name "hoe kan het ook anders"

Cees Kockl

Tussen de wedstrijden door kon de jeugd sjoel-
schieten en blik gooien. Veel kinderen hebben

hiervan (meerdere malen) gebruik gemaakt.

Vooral het sjoel-schieten was enorïn in trek, dit
is zeker voor herhaling vatbaar.

Het als le geëindigde team van Toon Faes kon
"de Jos van Wanrooy" wisselbeker voor één

jaar rn ontvangst nemen: proficiat, Joey Faes,

Paul Denissen, Nick Arts, Joice Arts en Toon
Faes.

Ook onze stemlokaal-comrnissans (Jan

Heesbeen) had het die dag bijzonder dru( want
in ha hiervoor speciaal ontworpen stemhokje
kon men zrjnlhaar stem uitbrengen voor de

verarigingsman/wouw van het jaar. De
verkiezingscommissie bestaande uit Gerrit
Gijsbrechts, Jac Broers en Cees Kock maakte
"onder toeziend oog van voorzitter Aimé
Cruysbergs" bekend dat uiteindehlk John
Graafinans gekozen werd tot verenigingsman
van het jaar 1998. Hij mocht dit keer de

contente mens in ontvangst nemen, proficiat
John!

En als klap op de wurprjl de huldiging van
Bert Michielsen. Want, namens de K.N.V.B.
ontving Bert uit handen van de heer L.
Havermans "bestuurslid K.N.V.B. district Zuid

I" de bondsspeld.
Bert heeft zich vele jaren verdienstelijk gemaakt

voor de voetbal, o.a. de jeugdopleiding.

Zijn echtgenote kreeg een bos bloemen als

compensatie voor de vele uren die Bert niet

thuis kon zijn, maar zich verdienstelijk maakte
voor de K.N.V.B. Bert namens bestuur v.v.
Gilze van harte proficiat!

Tot slot, werd de Open Dag afgesloten met een

stukje muziek door "Drive In Show FFM".
Voor de vijfcle keer werd deze Open Dag
georganiseerd: wederom geslaagd!

Dank aan al degeue die mee geholpen en

meegedaan hebben om er een succes van te
maken!

Peter Blok,

^1 cÍi t,i tei le n contm i ssi e.

Hotlllen i ooruergoderi ng
r 99r
Ter voorbereiding op de volgende
jaarvergadering staan in deze editie van "De
Voorzst" de notulen vermeld van de Aigemene
Ledenvergadering van vorig jaar.

Rabobank Reishureau
@pcmt mieuul ksntoor
Verenigingen profiteren mee van opening
Rabobank Reisbureau
Ter gelegenheid van het nieuw te openen

kantoor aan het Bisschop de Vetplein l0 te
Gilze, gaat er vanaf 3l augustus bij de

Rabobank een aktie van start die voor
verenigingen in Gilze een financieel duwtje in
de rug kan betekenen. Iedereen die bri het

Rabobank Reisbureau in Gilze een reis boekt,

" mag lo/o van de reissom aan de vereniging van
zijn ofhaar keuze schenken.

De Yoorzet, rcptembcr 199t, pogino I
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Technisch Bureau Syaan7eos 6,0,

Raadhuisstraat 1 - 5126 CK Gilze - Postbus 10 - 51262G Gilze
TeleÍoon (0161) 45'1456 - TeleÍax (0161) 455442

Electrotechnische en sanitaire insta!laties
in

utiliteit en industrie
nieuwbouw en onderhoud
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E\tra-§shaukry
De alcie Ioopt van 3l augustus tot en met 3l
december 1998 en sluit helemaal aan bij het
cooperatieve karakter van de Rabobank: een

bank die middenin de samenleving staat. De
schenking staat los van de normale financiële
steun die de Rabobank aan de verenigrngen in
de omgeving geeft. Ook btj voorreserveringen
voor 1999 mag lYo van de reissom aan eell
vereniging worden geschonken.

Nteuirye]akalie. é

Het reisbtrreau zai vanaf 3l augustus te lrnden
zrjn op de nieuwe lokatie aan het Bisschop de
Vetplein te Gilze. Het kantoor is zodanig
opgezet. dat klanten die rn een rustige omgevurg
een uitgebreid adr,res willen, optimaal geholpen
kururen worden. De inrichtrng zelf roept al een

vakautiestemrning op en er is gelegenheid om
rrstig rn de vakantiebrochures te neuzen.. de
reis adviseurs Miriam Maas en Fernke van
Bmmmelen zullen er alles aan doen om de
meest uiteenlopende vakantieplannen te
venvezenlijken. Losse vluchten, overtochten,
pakketreizen, op-maat-reizen, weekendjes weg,
het Lrehoort allemaal tot de mogehjkheden.

Als u dus een vakantie boekt bij het Rabobank
Reisbureau rn Gilze snrjdt het mes aan twee
kanten. u krijgt een deskundig en uitgebreid
reisadvies en u kunt uw vereniging een

financiële meevaller bezorgen. Miriam en
Femke hopen u binnenkort te mogen ontvangen
in het geheel vemieuwde reisbureau aan het
Bisschop de Vetplein 10.

"Effe bijproten" met.,,..
llenk von Gertel

In weekblad Gilze en §en van 12 augustus lezen

we onder de berichten var de supportersclub van
de V.V. Gilzehet volgende:

"Wry willar aan u allen wagen om eeÍrs tot l0 te
tellen voor u een trainer, leider of scheidsrechter
!,Íu1 cornmentaar voorziet. Als wrj er mee

begurnen word het weer fijn langs de lijn." Einde
citaat Hg- vorig seizoen zou aanleidrng zijn tot dit
dnngende verzoek. Een rechtgeaarde

voetbalsupporter wil dit verzoek verduidelijkt
aen. Is het preventief omdat de derby's met
R.A C. weer op het programma staan of waren
we m het vong seizoen echt eeÍr stelletje
relgevoelige suppoters die niet tot tien konden
telien. Aan wie kan dezc waag beter worden
voorgelegd als aan Henk van Gestel de gedreven

De Yoouet, septeaber 199t, pogino 2

en rmmer spoftieve voorzitter vÍu1 onze
supportersclub. Dus effe bgpraten met Henk.
Henk yan Gestel zal aan niemand binnen de V.V.
Glze te hoeven worden voorgesteld. Veel van zr.yn

tXd is hij op de een of andere manier actief voor de

v.v. Gilze. FLj en met hem het hele bestuur van de

supportersclub is begaan met het wel en wee \xan

de V.V. Gilze. In dat licht moet ook de oproep
gezien worden in het weekblad GIze ar Rijen
Henk: "Wij als supportersclub vinden dat mensen
zoals trainers, leiders en zeker ook
scheidsrechters, die vaak wijwillig of voor een

kleine vergoeding, de voetbalsport mogelijk
rnaken, geen negatief commentaar mogen krijgen
Het afreageren \,?n uw teleurstelling kan
inderdaad beter gebeuren door eens tot tien te
tellen. Als u meent dat een trainer leider de zaken

niet goed aanpakt, heb dan de moed om daarover
eens een open en positiefgesprek aan te gaan. Als
het algemene zaken betreft laat het weten aan het
bestuur of jeugdconrmissie. Een manier r.an met
elkaar omgaan die ook de V.V. Gilze goed zal
doen. Natuurlijk, ook ik weet, qport is emotie,
maar als jouw emotie een ander schaa& dan gaat

er iets echt goed fotrt. Daar is de voabalsport ook
m Gilze niet voor bedoeld. Niet speciaal het vonge
seizoen, maar ook het voorbije seizoen maakt ons
duideljk dat het ook brj de V.V. Gilze beter kan."
zo verduidelukt Henk. Nu we toch even aan het
brlpratar zijn. Hoe is eigenlijk de samarstelkng
lun de suppoftersclub? "Onze benjanrin van de

supportersclub, Brort de Vaan is nog maar net 2
maanden oud. Opgegeven door papa Gerard als
tweehonderdste lid, \ileet nog niet van het bestaan

van de V.V. Glze en de supportersclub. Het is
vooral de syrnpathie voor de supportersclub dre

mensen doet beslurten lid te worden of te blrjven.
We hebben leden dre in ha bejaardenhuis wonen
maar ook andere leden die nooit een wedstrijd zien

van de V.V. Gilze. Zonder ons op de borst te
klopperr, dat,r,: aandacht hebben voor onze leden

in lief en leed, wordt erg gewaardeerd Ook
wanneer er nog nauwelijks burding is met de V.V.
Gilze blijven mensen lid van de supportersclub."
za laat Henk ons weten. Voor Henk is het maar
goed dat er weer een emd is gekomen aan de

voetballoze zondagen. Hij raakt toch nooit
afgekickt van voetbal, wat hem eindeloos blijft
boeien. Vooral bU het eigor vertrouwde clubke dat
de V.V. Gilze heet. Het V/.K. heeft een beetje die
leenrte opgevuld, maar dat kon absoluut niet op

tegen datgene w'dt h! beleeft aan de V.V. Gilze.
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* voor desl«undige reparatie
* voor snelle service
* voor al uw autoschades

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

* voor carrosserie - verbouwing
* voor LPG'inbouwstation
* voor al uw onderdelen en accessoires
* voor een goede gebruikte wagen

Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE

Telefoon 0161 - 45 13 03 - Fax 0161 - 453277

Uw Fondue- Gournnet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289

@



Vanaf zr.;n kinderlaren is Henk betrokken bij de

V.V. Gilze. Zljn vader voetbalde brl Gilze. Hij
kreeg het V.V. Gilze-sfeertje met de paplepel

rngegeven Even probeerde hij zelf als jeugdlid

een balletje te gaan trappen, waarbij htj nog

trairrirrgen kreeg van Toon v/d Hout. Al heel snel

bieek dat dit voor Henk niet was weggelegd. Zijn
voeten, waaraan hr3 in zijn jeugdjaren maar liefst
14 operatie's onderging, stonden actief voetballen
niet toe. Henk: "Regelmatig werd ik op het

sportpark, met 2 benen in h.t grpt, in mh
rolstoeltje rondgeredar en werd natuurlijk goed

verwend. Ook naar urtwedstrijden van Gilze
gingen we kijken. Nee, ik kan gerust stellen dat ik
van thuis urt besmet ben geraakt met ha V.V.
Gilze virus. Het is een besmetting waarvan ik
zeker weet dat die niet over zal gam. Maar da

vind ik nie erg, wel lekker zelft. Het is nu ook
weer niet zo dat alles wat de v.v. Gilzn is, de klok
siaat. Ik heb met nrgn tuin en volière ook een

hobby waaÍïn@ rk me goed kan vermakqr" Ook
houd ik met jaarlryks bezg met de rommehnarkt

van buurtvereniging Nerhoven Noord" Beetje

prlnir;k is wel dat rk hierdoor op 6 srytember de

eerste wedstrijd van Gilze 1 zal moet mtsssen.

Maar go«l , dat zei zp. Maar bij leven en welzijn
z,a! dx ook de enige zijn," za verznkerl hij ons.

Hoe kiikt Henk aan tegen het nieuwe seizoen. "Ik
heb er, als ik me even mag beperkor tot de

vaandeldragers, een goed gevoel bU. Er zijn geen

spelers vertrokken elr er is rveer volcp beleving.

,Als ik mijne maat Woutje Kok mag geloven,

wordt het net voor we de volgende eeuw induiken

weer gewoon derde klasse. Wat er ook gebeurd de

V.V. Gilze blijft voor nuj speciaal." vertelt Henk
niet zonder trots. Hiermee zijn we niet uitgepraat

Ínaar weer even bijgepraat met Henk van Gestel

die namens de supportersclub nadrukkeltlk vraagt

naar een positieve houding t.o.v trainer, leiders en

scheidsrechters. Zcdrrl het fijn bluft (ook

figuurhlk) langs de lijn 
Josvan Dongen.

Beste sportwienden,
Tot mijn verbazurg lees ik in De Voorzet dat de

pen aan mrj is uitgereikt. Ik weet niet zeker of Bert

de Bruyn dit heeft gedaan omdat ik zo ongeveer

25 jaar geleden met de selectie meetrainde, of dat

dit kont omdat Bert nrijn z'r,ageÍ is, die mij de par
aanreikte. Wel weet ik dat rk diverse trainers heb

meegemaakt en dat zn nid blij waren dat ik op

donderdagavond alttyd present was. Maar met al

die trainingen heb ik toch een flinke conditie

opgebouwd, ik kon het namehjk heel lang

volhouden. (in de kantrne). Omdat de dtverse

trainers te keruren gaven (ondanks de vele

trainingen) dat ik niet kon voetballen ben ik
uiteindelijk toch maar gestopt Nadien is aan mij
gewaagd of ik leider wilde worden van Gilze 3.

Men had namelijk iemand nodig die veel wrst,

maar niet kon voetballen. De sporthal was toeÍr

net in gebruik en er waren veel qpelers van de

selectie die op zaterdagavond in de zaal gpgen

spelen. Dat was voor hur verboden en werden dus

naar Gilze 3 geschoven. Ik was met die spelers

zeer blij en ik hoefcle hun ook niets voor te doen.

We hadden toen een zeer goed elftal en waren met

wel 16 spelers. Omdat dit toen teveel was, hebben

we de qpelers die te laat l«vamen of die vlak voor

of onder de rust een sigaretje rookte, reserve gezet

of een boete laten betalen. Er kwarn toen veel geld

in de kas. Het gebeurde dus ook regelmatig als we
om 11.00 uur aanwezig moesten zijn, dat we pas

om 21.00 uur weg gmgen bU Henk Faes. Wrj
sponsorder toen het café, nu is het andersom. We
zijn enkele jaren achtereen karrpioen geworden en

hebben diverse bloemetjes buitor gezet. (Een

enkeling d ,e op). Toen een trainer uit Tilburg
(was vroeger keeper bij Willem II ) de selectie

ging trainen was er een flinke heisa onder enkele

ledur/spelers ontstaan. Het bestuur pikte dit niet

en heeft mij en nog enkele andere ledur/spelers

geroyeerd. Er is toen wat water bï het bier gedaan

en de geroyeerde personen ztjn toeÍl

gerehabiliteerd. Enkele jarar later toen de kantine

rnet bestuurskamer gebouwd was, waren er weer

enkele leden/spelers die toen aanmerktngen

maakte over het Uskastje in de bestuurskamer dat

regelmatig opnieuw gevuld moest worden. Het

bestuur pikte dit niet en stapte toen op. Het
probleem werd opgelost omdat diegene die

aanmerkingor maalde, zelf in het bestuur ging

zitten. Vervolgens loopt alles weer zoals vanouds.

Er zijn wat namen veranderd. Befiurskamer
werd secretariaat en het koelkastje werd een

koelkast. Volgens mij berr ik een heel goede

support€r, want ik zit met mijn matm op tijd aan
' de juiste kant van de bar in het clubgebouw. Ik

bestel ahijd rond de klok van 17.00 uur 2 frietjes

§§s Wwffi$ dw pcm Sssr:
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Ruime keuze uit vlees- of vis gerechten, kleine kaart, kinder-
menu en pannenkoeken.

Tijdens de wintermaanden, van Oktober Um April, ook glas-
grillen, Í142,50 p.p., rninimaal24 uur van tevoren reserveren

Bij besteding van 35,00 p.p ontvangt u van ons een stempel.
Bij inlevering van een volle kaarl (12 stempels) ontvangt u
een diner bon t.w.v. f|25,00.
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met liefcle bereid, die ik dan samen met mr.;n

zwager Bert nuttig. Dan gaan we over c,p hst
geven van vele "voorzetjes" en daama naar huis.

Dit verhaal konrt uit de pen van John Swinkels.

De pen geef ik door aan Bas Comelissqr.

ffi§w*Nmn wffiEï

e§WW s{§ppstrtffiHsqilffih
In september 1991 werd de supportersclub

opgericht om de gehele V.V. GílzE te

ondersteunen en die doelstelling wordt tot op de

dag van vandaag gehaald. Daar zijn we trots op.

Onze club blijft maar groeien. Wie had oort

durven ë88ffi, in i998 heeft de supportersclub

200 leden? Wel gehoopt dat is zeker, het resultaat

dat is er nu. Brent de Vaan de jongste telg van de

frmilie de Vaan is door zijn vader Gerard

ingeschreven als lid van onze supportersclub Bij
de tweehonderdste inschrijving hoort ea; attentie,

die Brent dan ook van ons ontvangen heeft. I\{ocht

u ook lid willen worden van onze club, voor twee

tientjes bent u al lid. En uw br.ldrage aan onze

club, zal weer goed besteed worden aan de hele

v.v. Gilze dat is zeker. Wij haen u graag welkom

als lid, mocht u interesse hebben meld u zich dan

evur bij eén van onze bestuursleden.

De extra aktiviteit voor alle teams van de v.v.

Gilze mede gesponsord door de supportersclub

was wederom een groot succes. Bijna alle teams

hebben van onze sponsoring gebruk gemaakt om

voor hun team een alciviteit te krumen houden.

Alles bij elkaar opgeteld ook weer een bedrag r,an

rond de f 2500,- Dus weer een bewijs dat we er

zijn voor de hele club. Van diverse teams mochten

wrj een dank ontvangur, persoonlijk of netjes op

papier gezet Wrj proberen dit te herhalen, als

onze kas het weer toelaat.

Trainingsmateriaal.
Uw supportersclub schonk trarrlrgsmateriaal aan

de senioren van de V.V. Gilze. Em professionele

trainrrgsmuur is aangeschaft ter waarde van f
1700,- Ja zoveel kost dat materiaal. Maak er veel

gebrurk van Ínaar wees er ook heel zuinig op. Laat

het nia buiten staan na de training. Laat er

iedereen zuinig op zijn trainers en leiders van de

V.V. Gilze. Aan het transportwagentje wordt nog
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gewerkt door onze wijwilligers. Beste voetballers

veel plezer met deze muur et1 nogmaals wees er

zuinig op.

Supporters.
Alle supporters van de V.V. Gilze. Probeer eens

om u niet te laten gaan als het omtrainers, leiders

en scheidsrechters gaat. Ja, soms is dat moeilijk

dat weten wij ook wel. Maar tel even tot tien of
mogelijk nog wat lerder. Zonder al dezn mensen

zouden wij niet naar het spelletje voetbal kunnen

gaan kijken Wl1 doen allen ons best en dat teh

natuurlijk ook voor de voetballers, trainers, leiders

en de scheidsrechters zelf. Laat het spreekwoord

weer gelden. Bij de v.v. Gilze is het fijn langs de

lijn. Met ons aller steun moet dit lukken. Wf gaan

weer esn nieuw seizoen beginnen met hopelijk

weer goede resultaten.
Hel be,ctuur t,an tn+' supporlersclub.

§mdsË§m§
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Senioren:
4* klasse D: (Gilze 1)

Zigo, Were Di, Berkdijk, RWÏ!, FC Drunen,

Baardwijk, Advendo, Bavel, SC 't Zand, RAC,
Boeimeer, Gllze:
Res. 2" klasse 2A3z (Gilze 2)
Boeimeer 2, ODC 2, Longa 2, Boxtel 2,

NOAD 2, Nevelo 2, Gllze 2, Uno A'nimo 2,

WSC 2, RKTW 2, GSBW 2,Barcnie2.
Res.3" klasse 306: (Gilze 3)
SVSSS 2, Broekhoven 2, Korvel2, Willem II
2, Audacia 2, WSC 4, RKDVC 5, Boxtel 3,

Sarto 2, SC Olympus 2, Gilze 3, Oirschot
Vooruit 2.

Res. 6" klasse 618: (Gilze 4)
DWC 5, Jeka 10, Gilze 4, Bavel 6, RAC 6,

SAB 7, OW '67 4, Chaam 5, Baronie 11,

EW'58 4, Boeimeer 6, ljlicoten 2.

Res. 6" klasse 625: (Gilze 5)
Gilze 5, Riel 3, SC 't Zand 6, Blauw Wit '81

3, SC Olympus 6, Sarto 7, long Brabant 8,

GSBW 5, Korvel 5, Zouavia 5, Nevelo 5,

Broekhoven 4.

I)ames 4u klasse 8422 (Gilzn dames)
Viola, VCB, Schijndel, SC 't Zand 2,

Taxandria, DIA, VOAB, Berkdijk, GSBW,
SVSSS, Gilze.
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Auto Verwiimeren
Nieuwstraat 30a - 5126 CE Gilze

Tel. 0161 - 45 19 04 - Mob.Tet. 06 - 59384991

* APK II Keuringen (onaÍhankelljk)
* ook dieselroet-rneting
* Reparatie
* Spuitwel"k
* Automaterialen
* In- en verkoop nieuwe en ge
* bij grote beurt APK gratis

bruikte auto's

Frank en 00nny 0ooi!ers.\íel,wiimeren



toniore n:
2" klasse A25: (Gilze Al)
Gilze, JPS, VOAB 2, Hllvana, Beerse Boys,
SC 't Zand, Berkdijk, Willem II 2, Viola,
Zouaia, Ons Vios, Jong Brabant.
2" klasse B 25: (Gilze Bl)
GSBW, Nevelo, VOAB, Uno Animo, RKTW
2, Ons Vios, Cilze, RWB, WSC 2, SSC '55,

RKC Waalwijk.2, Beerse Boys.
3" klasse R4 857 (Gilze 82)
Were Dr 2, SC 't Zand 3, Sarto 3, Gloria UC
2, Gllze 2.

2" klasse C25: (Gilze Cl)
Gilze, RKTW 2, Hrlvana, Oirschot Vooruit,
SSC '5,5, Zouaia" RKC Waalwijk 2, Uno
Àrimo, Desk, Noad, GSBW, Zigo.
3" klasse R4 C55: (Gilze C2)
Berkdijk, Grlze 2, Gloria UC, Sarto 4, Voab 3,

SC 't Zand 3.

3" klasse R4 C64: (Gilze C3)
Sarto 7, Zigo 3, WSJ, Noad 3, Gilze 3.

Meisjes 3'klasse M 02 (Gilze MA 1)

Ulicoten, RAC, GSBW, Gloria UC, Viola,
Gilze.
Meisjes 3" klasse M 58: (Gilze MC 1):
Dia, Gilze, Chaam 2, Ulicoten, Gloria L)C 2.

Pnpillen:
3" k.lasse R4 D52: (Gilze Dl)
Willem II 3, Dilze, SC Olympus, Viola, Voab
2, GSBW 2.

3" klasse R4 D57: (Gilze D 2)
Gloria UC, GSBW 3, Riel, Sarto 4, RKTVV 3,

G1lze2.
3" klasse R4 D67: (Gilze D3)
Sarto 6, SC 't Zand 7, GSBW -5, Gloria UC 2,

The White Boys, Gilze 3.

3" klasse R4 D86: (Gilze Da)
WSJ, Gilze 4, Hilvaria 4, Uno Animo 3, Voab
4, FC Drunen.
3" klasse R4 E53: (Gilze El)
GSBW, Gilze, Hilvaria, Sarto, Voab, SC 't
Zand2.
3" klasse R4 E67: (Gilz€ E2)
Viola 2, Riel 2, Gilze2, Sarto 5, Voab 3, SC 't
Zand7.
3" klasse R4 E73: (Gilze E3)
Noad 3, SC 't Zand 9, Zouavia 3, Gilze 3, Ons

Vios 3.

3" klasse R4 E75: (Gilze E4)
Gilze 4, SV Capelle 2, Voab 4, Sarto 7,

RKTW 5, SC ;t Zand10.
3'klasse R4 880: (Gilze 5)
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GSBV/ -5, SC 't Zand 12, Sarto9, Oni3, Grlze5.
3u klasse R4 F53: (Gilze F1)
Sarto 2, Gilze, GSBï/, RKTW, Longa, SC 't
Zand2.
3" klasse R4 F66: (Gilze F2)
GSBW 3, SC 't Zand 6, RKTW 3, Safto 7,

Zouaia 2, Grlze 2.

lnventorisotle leden
V.V. §ilze
Tijdens bestuurs- en conrmissievergaderingen
worden wrj vaak geconfronteerd met

waagstukken waarop aanwezige bestuur- of
commissieleden niet direct een antwoord
hebben. Je zoekt dan binnen je vereniging naar
personen die je daarin kunnen helpen of
adviseren. Immers, onze vereniging heeft zo'n
440 leden en dan is de kans groot dat er op veel

terreinen een bepaalde know-how aanwezig is.

Alleen weet je nooit direct waar die prectes zit.

Daarom is het bestuur voornemens, binnen de

kaders van de privacy, een kleine data-base

samen te stellen van met name onze senior-
leden, met daarin opgenomen de eigenschappen

die onze vereniging nu of in de toekomst van

dienst zouden kunnen komen. Het verzamelen

van die gegevens zal in eerste instantie
plaatsvinden binnen het bestaande 'netwerk'

van leiders en trainers, die kennen immers hun

teamleden het beste, maar het kan ook zljn dat
zonodig leden persoonlijk worden benaderd om

onze gegevens aan te vullen.
Williant ,4kkernans

leun de Kmm§mek
Mobiele praat
Juist op het moment dat ik weer achter mijn
computer zit voor het schrijven van wat kopij
voor deze Voorzet, gaat de telefoon. Op mtjn
buro heb ik nog een gewone telefoon staan, dus

met zo'n draadje eraan. Het was echter iemand

die mij blijkbaar al de hele dag zocht, doch op

mijn huistelefoon geen gehoor kreeg. "Of ik al

eens gehoord had van een GSM" was zijn

waag. Natuurlijk heb ik er al eens van gehoord.

Je kunt er eigenlijk niet meer om heen, want
waar je ook komt, nagenoeg iedereen heeft zo'n

hd siÍnpcl
km*ndt



ZIJIYELHANDE,L
FIRMA YAI{ HOEK

AALSTRAAT 32
5126 CP GILZE
TeI. 0161-451908
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BISSCI-IOP DE VETPLETN 4
5126 NL GILZE
0161-452696

tVlAANDAG GESLOl"EN
DINSDAG GESLOTEN
UJOENSDAG GEOPENI) VAN 19.00 TOT O1 .OO UUR

I)ONDEFIDAG GEOPEND VAN 1 9.OO I OT O1 .OO UUH

VRI.JDAG GEO[TEND VAN 16.00 TO-T O2.OO tJUR

ZATERDAG GEOPËl,lU VAN 16.00 rOT 02.00 UUR

ZONDAG GÍ:OPËND VAN 16.00 TOT 01 .00 UUR



ding. Eerlijk is eerlijk, een aantal jaren terug
vond ik zoiets zelfs heel rnteressant, ik pochte
er nog wel eens mee dat een wiend van mij een

hele goede baan had, hU g-g namehjk veel op

vakantie, had een grote auto van de zaak en hij
moest altijd bereikbaar zr.jn, dus had hij een

autotelefoon. Nu een aantal jaren later,

die wiend van mij heeft nog steeds een goede

baan, gaat vpak op vakantie, heeft een

prachtige auto en een mobiele telefoon, echter,

er zijn ondertussen al heel veel gtensen die
zoiets hebben. Met name zo'n mobiele telefoon,
in dat wereldje met "GSM" aangeduid. Laatst
stond ik met mijn kinderen bij de Efteling in de

rrl bU de "Piranha" en zag dat een persoon even

naar zijn moeder belde om door te geven dat hij
nu in de rij stond bU de Piranha en dat hry al in
de nieuwe attraktie "Vogelrok" was geweest.

Voor die moeder natuurlijk een hele

geruststelling en die zal onze Lieve Heer ook
wel dankbaar zijn dat za'n apparaat is
uitgevonden. Nee, dan was het woeger toch
allen,aal maar behelpen zal ze wel hebben

gedacht. Tijdens de voorbije vakantie hebben

wlj op een zonnig terras er eens op zitten letten
wie nou zo'n GSM hebben.

Op voorhand wil ik hierbrj zeggen dat ik
absoluut niet wil discrimineren, doch alleen

maar \ileergeef wat ons is opgevallen. Het zijn
juist heel veel personen met een donkere

huidskleur zich de eigenaar mogen noemen van

zo'n GSM. Verder heel veel jeugd en personen

uit een zogenaamde volksbuurt, ze zijn
voornamelijk te herkennen aan zo'n tatoeage op

hun armen. Nee, juist de mensen die er gezien

hun maatschappelijke functie zo'Ír GSM
firnctioneel kunnen gebruiken, lopur niet met
zo'n dirg rond, tenminste niet opzichtig.
Desalniettemrn ben ik ervan overtuigd dat over
een tiental jaren nagenoeg iedereen in het bezit
is van zo'n GSM, misschien nog niet op de

lagere school, maar beslist r,'anaf de middelbare

school. Communicatie is immers een heel

belangnjk onderdeel van onze sarnenle',rng,

maar laten we hopen dat we naast de digitale
weg ook direct met elkaar blijven praten, dat is
gratis en zeker zo persoonlijk.

,Jean de Kaninck

FremË wtrm dm rslswuïd
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Café-Zalen 't Centrum biedt U vele mogelijkheden in één van onze
sfeervol ingerichte zalen tegen zéér aantrekkelijke prijzen.

ï{ij bieden ruimte voor gezelschappen vanaf 20
personen voor de optimale verzorging vanl

- bruiloften
- recepties
- personeelsfeesten
- wergaderingen
- uitvaarten
- club'uitjes', etc.

grote en kleine zaar-
ruime grati-s parkeergelegenheid (ca. 90 plaatsen)
gezeJ-lig terras
sfeervol café
geen zaalhuur

Steenakkerplein 2
Gilze, te1" 0161-451368

E

AUTOBEDRIJF
ln- en Verkoop van ALLE merken Nieuw en Gebruikte auto's
Scherp gecalculeerde Leaseprijzen - Soepele financiering

Constante voorraad betrouwbare occasions met
BOVAG garantie van 3 tot 12 maanden.
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Autobedrijf Peter Falter 8"V., Aalstraat 1, 5126 CR Gilze, Telefoon 0161 - 453570
APK KEURINGEN - ONDERHOUD EN REPARATIE - SCHADE HERSTEL



Naam:
Adres:

Geb. datum:
In het dagelijks leven:

Lijfspreuk:
Lid v.v. Gilze:
Hobbls:
Beste tralner:
Idool:
Roken:

Dnnken:

StamcaÍé:

Moet lachen als:

Ben goed nijdig:
Winst betekent voor mf :

Verlies betekent voor mij:
Favoriete muziek:
Politieke partij:
Een meevaller:
Een tegenvaller:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:

Slechtste eigenschap:

Mooiste wouw:
Je sportkwaliteiten:
Beste systeem.

Mening clubblad:
T.v. programma:

Wat vind je goed bU V.V. Gilze:
Wat moet er verbeteren:

Wie nodig je niet uit op je
r,e{aardag?

Gelovig:
Bijgelovig:
Hartewens:
Hekel aan:

Ochtendhumeur:
BedtrSd:

Romantiek:
De auto van je leven:

Laatste boek:

Een goed adl,res:

Dat is fantastisch:

Bewondering voor:

Vakantieoord:
Wat doe je met f 1.000.000.-

Rrchard Faes

Mr. Schrauwenstraat 8 a

26-10-1970
Account controller
Niet moeilijk doen. Jezelf blijven.
Sinds'78 (noot redactie:volgurs ledenadministratie: "mei I979" !!)
Voetbal, kaarten, biljarten
Jan Fitters, veruit
Marco lan Basten

Af en toe
Ook af en toe
De Tip
versprekingen van dh Bill
Bij verkeerde beslissing van de scheids
3 punten en een voldaan gevoel

Gewoon balen

Suede en Radiohead
Houd rk me niet nree bezig
Een maand geen rekeningen

Onterecht verlies
Gewoon frites
Inzd.op mijn werk
Zetken tegen de scheids

Meg Ryan, is wel zo mooi
Fysiek sterk, balvast
Veschilt per elftal
Is wel goed

Reality programma's

De inzet van Jan Boomaars

Velden en douches, nog steeds

Arafath
Een beetje gelovig
Nee
7-o lang mogel ij k gezond blijvur
Tegen de wind in fietsen

Soms

Rondtwaalf uur
Beetjewel
Geen enkele voorkeur
Wipneus en Pimhalen gouddraad

Blijf vooraljezelf
Kampioen worden o.l.v. Frans Oomen
Mijn ouders

Kreta
Een huis kopen.

ffipwm kwmr*
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WAN ËDË.LFT SPOFRT

GESFEGIALISËEFIËD [}l:

odidos$*.

Doelstraat 1 1

5101 PA Dongen
Telefoon: 0162 - 312733

UIr,MËNT
Voor leden van V.V. Gilze geldt een korting van 10% !!

H

Aannemensbedrij f Botermans B.V"
Nieuwstraat 78a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 45 14 45
fax. 0161- 453432

- Nieuwbouw
- Verbouw
- Renovatie
- Onderhoud in- om- aan de woning
- Machinale timmerwerken
- Verkoop bouwm aterràlen

Vraag om een vrijbh.lvende prijsopgave.

Lid Nederiands Verbond van Ondernemers in cie Bouwnijverheid (liVOB)

o



y,v. ffiE§se §rlstpr§e
De v.v.Gilze is een voetbalvereniging nret een lange geschiedoris. In 1996 nog vierdur we het 75-jaig
bestaan. In de toekomst zal in ons clubblad een rubriek worden opgenomen waarin we teruggaan in de dd.Voor sornmigen onder ons zal dit baekenen het herbeleven en eeu stukje nostalgie nrisschiot. De Jongeren
onder ons kunne,n zich hierdoor mogelijk ear beeld vormen r,an hun verenrging over zoveel jaren Om deze
nrbnek inlroud te gevor, kan het bi.lna niet anders dan dat je terechtkonrt br1 Bert van Bezouw. Bert de man die
als geen ander bekeud is met de voetbalgesch iedenis rran de v.v.Gilze en hienan het nodige materiaar bewaard
heeft, zegde graag zrjn ntedewerking toe. We nemen de draad op begin jaren vijftig. Vanaf deze tijd is er
voldoende bewaard gebleven. Van de penode daaraan voorafgaand verwijzor we naar het jubi leumboekje,
uitgegeven bg gelegenheid van heL 75 larig bestaan. Het is vooral ook vanaf begin vijftiger jareil waaraall
leden van nu nog herinneringen zullen hebben Er wordt geprobeerd een variatie aan onderwerpel aan de orde
te laten konren zoals wedstrijdverslagen, notulen van vergadenngan tot een voorwoord van ear geestelijk
adviseur eu nog znvgel meer. We niaken een staft in september 1951 met o.a een wedstrijdverslag.

Jos van Dongen
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Aanwezig Namens het bestuur waren aanwezig William Akkermans, Aimé Cruysbergs, Ad
Klaassen, Cees Kock, lvlart N/achielsen, Johan Oprins en Tineke van Vugt
Namens de leden bezochten 42 personen deze vergadering.

Bericht van verhindering is ontvangen van de volgende leden: Arno Aarts, Joost
Appels, Jurgen Arts, Hein vd Boogaart, Ton Damen, Jan Faes, Toon Faes,
André Frietman, Hans Hamels, Jurgen Heessels, Hennie Henderson, John
Klaassen, Jaap Laarhoven, Willem Maurer, Bert h/ichielsen, Nard lt/ichielsen,
Frans Oomen, Corne Oprins, Peter vd Ouweland, Hans Rasenberg, Frans
Sebregts, AIbert Smeekens, Cees Smeekens en John Swinkels.

Verhinderd

01 OPENING

Om 20.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een woord van welkom. ln het speciaal
verwelkomt Aime de dames van de luDrlarissen. De opkomst is redelijk, doch iets mincier dan oie
van vorige vergadering

02 F|]ILIDIG_ING-IUEILAEISSEN

Zoals al een aantaljaren gebruikelijk zullen er ook vanavond weer enkele jubilarissen gehuldigd
worden. Vanwege familieomstandigheden kan helaas Jos van Riel vanavond niet aanwezig zijn
Daarom hebben Aimé en William voor aanvang van deze vergadering een bezoek aan Jos
gebracht. Jos was zeer verrast door het bezoek maar stelde het zeer op prijs dat rnen was
gekomen om hem vanwege het 4O-jarig lidmaatschap te huldigen. Vanwege zijn grote inzet is

Jos destijds benoemd tot lid van verdienste maar hij vraagt zich nog steeds af waarom dat heefl
plaatsgevonden omdat zo veel mensen veel voor de vv Gilze doen. Jos zegt de verrichtingen
van Gilze te blijven volgen en hoopt dat de selectie dit jaar hoog zal eindigen.
Ook Toon Diepstraten is intussen al 40 jaar lid. Toon is nog steeds een bekend gezicht Toon
was jarenlang jeugdleider en nog steeds is hij op zaterdagmiddag actief met de ontvangst van
scheidsrechters en bezoekende teams. Bovendien maakte hij deel uit van het "Dreamteam". Na
het opspelden van de jubileumspeld met diamant spreekt Aimé de hoop uit dat we Toon nog
lang in zijn huidige functie zullen zien.
Vervolgens werd Joost Rops met zijn echtgenote Esther gevraagd om voor de huldiging te
komen. Joost is 25 laar lid van de vv Gilze en iedereen kent Joost als de snelle voorhoedespeler
uit de selectie waarvan hij jaren deel uitmaakte. Aimé zegt het jammer te vinden dat Joost al zo
vroeg uit de selectie is gegaan want hij had nog wel enkele jaren voor veel onrust in de
verdediging van de tegenstander kunnen zorgen. Op de werkeli.jke dag van zijn jubileum heeft
William een bierpakket laten bezorgen zodat Joost in de gelegenheid was om alvast een
consumptie bij dit feestje te nuttigen. Joost kreeg de jubileumspeld en voor Esther was er een
bos bloemen
Als laatste jubilarrs was Cees Kock aan de beurt. Ook Cees is 25 jaar lid van de vereniging
alhoewel hij al een aantal jaren geleden gehuldigd is voor 25 jaar jeugdleider. Tijdens de

Notulen Algemene Jaarvergadering vv GILZE van 22 seotember 1997. 1
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afgelopen verenigingsdag is Cees gehuldigd als verenigingsman van het seizoen en dit had hij

o.a tedanken aanzijnveletakenbinnendevereniging Aimezeglze nietallemaal optewillen
noemen omdat Cees als secretaris dit allemaal weer op zal moeten schrijven. Na het uitreiken
van de speld waren er voor Willy bloemen.

Alvorens met de vergadering verder te gaan vraagt de voorzitter of er bezwaren zijn als de

dames van de jubilarissen de rest van de vergadering als toehoorder bijwonen.

03 NOTULEN ALGEI!1ENE JAARVERGADERING VAN 23 SEPTE-MBER 1996.

Omtlat er geen op- of aanmerkingeí-r waren op genoemde notulen werden deze door de
vergaCering goedgekeurd.

04 flNAIdULEL JAAAYEB§LA§

A. Financieeljaarverslagl996-1997

ln haar presentatie begint Tineke met de verlies- en winstrekening.We komen uit op een batig
saldo van Íl 2.312,00 terwrjl er is uitgegaan van een verlies van /l .115,00. De verschillen ziln

voornamelijk toe te schrijven aan de hogere opbrengsten van contributies en sponsorgelden. Bij

de kosten zien we hogere afschrilvingskosten vanwege de nieuwe lichtmasten en de kleding
Bovendien valt op te merken dat de kosten KNVB gigantisch aan het stijgen zijn. De rentebaten
vallen iets lager uit door de betaling van de lichtmasten. Het resultaat van de kantine bleef achter
ten opzichte van het vorig seizoen. Dit is toe te schrijven aan de beperkte clubavond op
donderdag en de matige resultaten van de seniorenteams. De sfeer in de kantine ie wel weer
teruggekeerd en dit is mede mogelijk gemaakt door de inzet van Frans en Ria.
Vervolgens komt de balans ter sprake. Door afschrijvingen zien we de waarde van kantine en
lichtinstallatie teruglopen. De liquide middelen zijn verminderd door de betaling van de
lichtmasten. Bij Crediteuren onder Kortlopende schulden zien we een forse terugloop. Ook hier is
de reden het betalen van de lichtinstallatie.

Vervolgens was er de gelegenheid om vragen te stellen maar hiervan wenste niemand gebruik

te maken zodat we over konden gaan naar het volgende onderdeel van dit agendapunt.

E VerslaE kascontrolecommissie.

lllanrens deze commissie zegt Christ Pelkmans dat de boeken gecontroleerci zijn en dat alles
prinra in orde is bevonden De opmerking van Christ dat de vv Gilze een perfecte
penningmeester heeft werd door de vergadering rnet applaus vergezeld.

C Decharge penningmeester

Op voordracht van de kascontrolecommissie wordt de penningmeester gedechargeerd voor het

gevoerde beleid.

D Begroting serzoen 1997/1998

Alvorens de begroting door te nemen werd even teruggekomen op de brief die de deelnemers
aan de Sponsorioterij hadden ontvangen. Het ciaarin genoemde begrotingstekort was niet juist
geformuleerd. Wel is het zo dat de besteding van deze gelden niet meer naar de lichtmas-
tenaktie gaat maar onrdat de begroting niet sluitend is, is ervor:r gekozen om de opbrengst te

pompen in de vereniging. AIs reden kunnen we aanvoeren dat cle sponsorgelden teruglopen

vanwege halvering door de hooÍdsponsor en de afloop van de diverse shirtsponsorkontrakten.
Wel kunnerr we een shirtsponsor voor Gilze 'l noteren middels caÍé de Tip. De verwachting is

wel dat we een hogere opbrengst van contribitties kunnen noteren.
Brj de kostenkant valt op dat de reiskosten zijn opgetrokken vanwege de grotere afstanden die

we aÍ moeten leggen. De loonpost vall hoger uit door het aantrekken van een nieur,ve
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hooÍdtrainer, het langdurige contract met Frans Oomen en de keeperstrainer. De kosten van de
KNVB zijn opgenonlen voor /1. 10 000,00 waarbil we nu al de vraag stellen of dit toereikend zal
zi1n. De kosten van materialen zijn fors gedaald, terurijl de kosten van afschrijvingen vanwege de
nieuwe lichtmasten een stuk hoger zijn De kosten van gas, water en licht zijn stijgende.
Tineke sluit af met de mededeling de begroting in vogelvlucht te hebben doorgenomen waarbil
het resultaat /1. 45,00 positief zal ztln en dat er nu gelegenheid is voor het stellen van vragen

Leo Diepstraten. Het beleid van de vv Gilze is erop gericht om meer te doen voor de leden en
omdat ei nu onder Overige Voorzieningen een bedrag staat van /1.6.636,00 is de vraag wat
daarmee gedaan zal worden. Aimé geeft aan dat een gedeelte van het beleid is gerealiseerd
door de invoering van reisko$envergoeding voor de lagere seniorenelftallen. Uit genoemde pot
zal achter de schermen het een en ander moeten gebeuren, zoals een nieuwe aíwasmachine,
een frituurpan en mogelijk iets voor een speeltuin.

Omdat er verder geen vragen meer waren stelde de voorzitter voor om de gepresenteerde
begroting seizoen 199711998 goed te keuren.

05 JAARVERSLAG SECRETARIS

Het reeds voor de vergadering uitgedeelde jaarverslag werd zonder op- of aanmerkingen door
de vergadering goedgekeurd.

06 B-ESTUURSVERKIEZING / BESTUURSUITBREIDING

Statutair ziln aftredend Ad Klaassen en Johan Oprins. Ad stelt zich opnreuw herkiesbaar. Johan
had destijds al bij het aanvaarden van een bestuursfunctie aangegeven dit voor slechts een
termiln te lvillen doen Drt houdt in dat we straks afscheid als bestuurslid van Johan moeten gaan
nemen. Om deze ooengevallen olaats weer in te vullen en te zorgen voor een aanvulling binnen
het bestuur, hebben Peter Blok en Jan Heesbeen al een tijdje achter de schermen meegelopen
en beide personen stellen zich verkiesbaar. Aimé verzoekt beide kandidaten om zich in het kort
even voor te stellen.
Peter is vanwege een fusie van zijn werkgever in 1992 vanuit Utrecht naar Gilze gekomen en
zegt toen een goede keus gemaakt te hebben.Ziln2 zoons zijn beiden lid van de vv Gilze. Peter
heeft al heel wat verenigingswerk achter de rug en was onder andere voorzitter van een
Utrechtse tennisclub. Het werken met de jeugd heeft zijn interesse hetgeen al een tijdje te zien is
als leugdleider bij een pupillenteant. Peter heeft de indruk br1 een goede vereniging terecht te zijn
gekomen en heeft interesse om ook op bestuurlijk niveau zijn steentje hierin bijte dragen.
Jan Heesbeen is 52 jaar, getrouwd en heeft 2 krnderen, waaronder een voetballende zoon. Jan
is een aantal maanden geleden benaderd voor het bestuur en moest toen even nadenken. Na
een gesprek met een paar bestuursleden was hij enthousiast en is vanaf dat moment mee gaan
draaien. Jan heeft een baan in het onderwijs en wat zijn taak bij de vv Gilze zal worden is een
zaak des bestuurs. Hrjwil de nodige tild gaan vrijmaken om deze uitdaging zo goed mogelijk aan
te kunnen.
Omdat er verder geen aanmeldingen lvaren draagt Aimé de vergadering de genoemde drie
kandidaten voor. Er wordt een verkiezingscommissie samengesteld die bestaat uit Louis
Bouman, Leo Diepstraten en Toon Diepstraten.

Er worden 49 stemmen uitgebracht en het resultaat is als volgt:

Peter Blok
Jan Heesbeen
Ad Klaassen

Voor 46
Voor 46
Voor 46

Blanco 2
Blanco 2
Blanco 2

Tegen
Tegen
Tegen

Aimé feliciteert de drie gekozen leden en zowel Peter als Jan krijgen symbolisch de sleutels van
het sportpark aangeboden.

3Notulen Algemene JaarvergaderinQ vv GILZE van 22 september 1997.
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07 BENOEMING KASCONTROLECOMMLS_§IE

Volgens het rooster van aftreden zal Jurgen Heessels afscheid nemen van de
kascontrolecommissie. Zijn plaats zal worden ingenomen door l,rlart van Gestel, zodat de nieuwe

samenstelling er als volgt uitziet: Christ Pelkmans (1), Corné Oprins (2) en Mart van Gestel (3).

OB BE$TU-U.Ë§]4EËË§EUNGE§

Gezien de financiële toestand van onze vereniging is het ook dit jaar nog niet nodig om
een verhoging van docontributie in te voeren.
Omdat er de laatste jaren diverse voorvallen zijn geweest die sneller en beter door een
goed Íunctionerende seniorencommissie aangepakt hadden kunnen worden, wil het
bestuur een speerpunt maken van het opzetten van een seniorencommissie.
Vanuit de jeugdafdeling maken we melding dat er nog steeds een tekort is aan
jeugdleiders. ledereen die zich geroepen voelt of iemand kent die dit mogellik wel zou
willen worden kan zich bij de jeugdcommissie aanmelden.
Gezien de steeds omvattendere werkzaamheden die een bestuursfunctie met zich
meebrengt willen we gaan proberen om tot een 1O-persoons bestuur te komen.
Aimé geeft een terugblik van alle werkzaamheden die gedaan zijn om te komen tot een
her-indeling van Gilze 4 senioren. Zowel telefonisch, schriftelijk als via de fax is de
KNVB bestookt met argumenten om tot deze beslissing te komen en mede door de
inbreng van de afdeling Clubondersteuning van de KNVB is de afdeling competitiezaken
uiteindelilk door de knieèn gegaan,
ln het afgelopen weekend hebben vandalen flink hursgehouden op het sportpark. Er zijn
onder andere diverse doelen en netten vernield hetgeen de vereniging weer een flinke
duit zal kosten. Mocht iemand iets opvangen van wie daarbij betrokken waren dan
zouden wij graag geinformeerd worden. Ook vraagt Aimé aan iedereen om attent te
blijven, kom je langs het veld en zie 1e iets dat niet door de beugel kan, doe dan iets en
geef het door.
De aktiviteitencommissie heeft weer een aantal zaken voor het komende jaar gepland.
Zo is er het tafelvoetbaltournooi voor .1eugd en senioren, het mixed-tournooi op de
Verenigingsdag met Hemelvaart en zal er weer een seizoensafsluitingsfeest georga-
niseerd worden.

09 RONDVRAAG

Leo Diepstraten De notulen van de jaarvergadering worden pas gepubliceerd tegen de
tijd dat de volgende jaarvergadering zal worden gehouden en dan
liggen de zaken bij de mensen niet meer vers in het geheugen. ls het
mogelijk om het verslag eventueel twee keer ter inzage te krilgen
Afgesproken is om binnen het bestuur hiervoor een passende
oplossing te zoeken.

Leo Diepstraten ln een vorige vergadering is toegezegd dat het tafelvoetbalspel via
Frans Aarts vrijgezet zou worden voor de jeugd maar tot op heden is

daar nog niet veel van gemerkt. Als de situatie ztch voordoet, en daarbij
alleen spelers van Gilze aanwezig zljn, dan heeft men al vaak gratis
kunnen tafelvoetballen.

Leo Diepstraten Bij veel mensen is het nog steeds nret duidelijk hoe we verzekerd zijn
en wat er allemaal verzekerd is Via de KNVB hebben we de verplichte
Collectieve ongevallenverzekering en Collectieve aansprakelijk-
heidsverzekering Beide verzekeringen hebben echter alleen
betrekking op personen. Via "de Voorzet" zullen we mogelijk meer
duidelijkheid gaan veqschaffen.
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4Nqlulen Alqemene Jaarvergadering vv GILZE van 22 september 1997.
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Henk van Gestel om vercler vandalisme te voorkomen zou een goed hekwerk vaak een

belemmering kunnen zijn maar de toestand van het huidige hekwerk

rond het sportpark laat veei te wensen over. we zullen dit aankaarten

bij de gemeente

Er is door cees bergen werk verzet om Gilze 3 her-ingedeeld te krijgen

maar het zou toch zo moeten zijn dat de problemen in Gilze 3 zeif

opgelost dienen te worden. omdat steeds spelers vanuit de selectie

naar Gilze 4 gingen blokkeerde dit de doorstroming van de elftallen, en

past dit volgens mrl niet in het beleid van de vv Gilze. Aimé zegt dat dit

duidelijk is doorgesproken met de spelers van Gilze 4 en dat we

momenteel in een overgangsfase zitten. Jonge getalenteerde spelers

zouden beEeleid moeten worden door spelers die net uit de selectie zijn

gekomen. De mogeirjkheid van een veteranenelftal zou ook bekekerl

kunnen worden

Frank van Hoek

SLUITING

Alvorens we deze vergadering gaan afsluiten willen we op passende wilze afscheid nemen van

Johan Oprins als besiuurslid, Johan heeít door ziln inbreng en zijn kennis het bestuur uit de

brand geholpen. Hij was een prettige collega binnen het bestuur die inzetbaar was op vele

punten. Hij is eerr man van daden irr plaats van woorden en zijn inbreng op de vergaderingen

was vaak heel nuchter. Aimé beclankt Johan nogmaals err biedt hem een Gils Tipke en een

klokje van de w Gilze aan.
ln z1n slotwoord zegt Johan drie laar in het huidige bestuur gezeten te hebben en dat alles op

een veel prettigere manier verlrep. De huidige opzet van de kantine, de renovatie van de velden,

het plaatsen vàn de lichtmasten en de sponsorloterij zijn goede zaken voor de vv Gilze. Hij was

bang geweest om met een rotgevoel afscheid te moeten nemen met de problemen van Gilze 3,

Gilzé   en Gilze 5, maar gelukkig is dit allemaal nog goedgekomen Met de wens dat er een

doorstroming van de leugd naar de senioren zal komen sluit Johan af met een woord van dank

en zegt daarin steeds prettig gewerkt te hebben.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Ainré om 22.00 uur deze Algemene Ledenvergadering met

de mededeling dat er ten laste van het budget van Tineke nog een consumptie genuttigd kan

worden.

Irlotulen opgemaakt door,

U Kock

5Nlni, rlon 
^l^ómón

r: 7 tr ) ) oo7



ï

l,

,

è

Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Àan die rrotse ogen zier u her direcr: clezc

joneens geirn voor elkaar dorlr her vr-rur. L)<lor

niets laren zij zich uir her velc'l slaan. Àl krijgen ze

er tiert tegen. \ler z'n allen l.ret veld op, nter z'lt

allen er ook rveer rrf.

' Het rdee dar je cloor samenrverkinq rets nr,ruis

kunt ophoLrw'cn, spreekr de Rairohrrrrk bilzonder

aan. Vaanrrn., Omdat we rniilden in onze salnen-

levins srean. Orndar we altijd or.rs steenrjr bijdragen.

Rabobank
Ba a rl e-N assau e n o mstreke n

Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Uiicoten

Ook als d:rt herekent, dat we onze resen'es

moeten aanspreken. §'ant ive zerten ons graag in

voor allerlei doelen in onze plaarseiijke gemeen-

schap. Met gelcl, mirar veel liever noq me! berrok-

kenheid. \ffij staan voor u klaar. Ook na her laarsre

fluit jc.

Met de Rabobank sta je er niet olleen voor.

I

Sà&B'


