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AUTÍ|FÍIÍIII AUÏÍlTÍIÍIB

(@ @A. Hessels
TANKSTATION

Oranjestraat 113 - 5126 BN Gilze
Tel.: 01 61-451 33S

De moderne pomp maar nog met de oudenruetse service

24 uur snel en qemakkeliik tanken met:
+ Bank of giropas

= Lokale kaart (informatie in de shop)
+ Multi Tank Card of Travel Card

ln de shop kuntu betalen met:

= Visa Card

= Euro Card

= Kontant
+ Bank of giro

= Lokale kaart
+ t\íulti Tank of Travel Card

Wasserette:
=+ Voor auto, [Vlotor, Fiets, Bus, Caravan enz

ln de Shop kunt u te recht voor:
=+ Diverse soorten olie

= Snoep en tabakswaren

= Alle telefoonkaarten

= Nieuwste CD's
+ Diverse soorten poetsaftikelen
+ Accessoires

Openinqstiiden:

= [\íet tankpas: 24 uur per dag, 7 dagen in de week
+ [Vlaandag Um vrijdag: 07.00u - 20.00u

= Zaterdag: 08.00u - 1g.00u
+ Zon- en feestdagen: gesloten

6tt tofood Tqn kstqtio n F l{esscls is hoofdsPOnSO I von v v G lzecQn



"De Voorzet, is het cluborgaan va.n:
V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 5 z, Gilze
Postadres: Postbus t37, 5rz6 Zl Gilze
E or6r - 45rgg3

COLOFON

Redactie:
William Akkermans fl 4558or

iosvanDongen A qSr+ql
AntoonFaes 7 4g2675

HenkvanGestel I

Voorpagina & PÍent van de Ín3ànd:
Joost van Ptij I +sr

april, juni,
september, oktober/november,
december

4/o

Eezo
William Akkermans I 4558or

os van D a

Aimé Cruystrergs (vz) t
Cees Kock (secr) I

Tineke van Vugt (pm) a
WilliamA-kkermans I

PetrrBlok I
Leo Diepstàten t
FrankvanHoek Í

ÀdKlaassen I
Mart Machielsrn I

45t62t
452o69
45178s
4558or
453152
4\5246

5

Bestuur Gilze:

4§54ro

Bestuur Supportemclub:
Henk van Gestel (vz) I 455549

Martiin Roovers (secr) t 455rg7
fahnAarts(pm) t +sSu+r
|ohn Graafmans
Christ Pelkmans

ar 45599 r

-personen:
leugd:

Mart Machielsen t 455295
Smíormeommíssix

Frank van Hoek t 45r9og
Akti v i t e it en c o mmi s s i e :

PeterBlok Z 45]1sz
()n d*houd 6 priv a ti sering :

Leo Diepstraten * 455246
Sponsoing I PR:

William Akkermans I 4558or
Sunoorterselub:

HenkvanGestel Il455549
Kantine

Frans Aarts 8 4558óz

De Vootz,et
(8" seizoengang zooo/zoor, september zooo, nummer r)

de Supportersclub V.V. Gilze
Heuvelstraat r r, 5 r z6 CM Gilze
lE o16r - 45SrBl

ln dit nummef......
Hieronder vermelden wij enkele onderr,verpen die in
deze "Voorzet" aan de orde komen:
+ Notulen jaarvergadering r999

= Nieuws van uw supportersclub
+ een Voorzetje van Niels de Bresser

=) nieuwe hoofdsponsors, nieu\À/ clubtenue
:> en nog veel meeï........-

Goed om te weten:

lnleveren kopij voor de volgende "Vootzet,:
. op diskette (Word of Wordperfect) of via e_mail:

akkertje@worldonline.nl
Uiterliik datum: z oktober zooo

. op papier:
Uiterlijk datum: 3o september zooo

o De kopii s.v.p. inleveren bii de redactie of in de Coca_

V.V. Gilze:
a Aanmelden én adreswijzigingen lidmaatschap

V.V. Giize:
BijArno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, tel.45rr69.
Afmelden dient uiterlijk te geschieden vóór 3 r mei.
Bif afmeldingen nadien, btijft men de jaarcontributie
van het nieuwe seizoen verschuldigd!

a Aantal leden V.V. Gilze: 42/ er augustus zooo)

Supportersclub V.V. Gilze:
r Aanmelden lidmaatschap Supportersclub V.V. Gilze:

Dat kan, gïaag zelfs. Even een belletje rraar 455549
of een briefje afgeven bij Nerhovensestraat zg
of Heuvelstraat r r en wij schrijven u graag in voor
twee tientjes (!) per seizoen.

o Aantal leden Su lub zzg (per a stus zooo)

Dc Yoot cL 2000

Cola-Aktie-bal in ons clubgebouw

Voorzet:



ouwen oon uw wensen.

Tel. 0l ól - 227772 Fox 0l ól - 230320

Von koziin tot bedriifspondl
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BOVAG-garantie Autopas
rum a

ffi 9.d.

Ar.rto Verwiimeren
Nieuwstraat 30a - 5126 CE Gilze

Tel. 0161 - 45 19 04 - Mob.Tet. 06 - 53384991

* APK II Keuringen (onaÍ'hankelijk)
* ook dieselroet-meting
* Reparatie
* Spuitwel'k
* Autonlaterialen
* In- en verkoop nieuwe en ge
* bif grote beurt APK gratis

bruikÍe aulo's

Frank en Conny Gooiiers.Venriimeren
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Nieuw seizoen,
nieuw lettertype
clubblad De Voorzet

Zoais ook"elk team
voor ieder seizoen opnieuw worclt
samengesteld, geldt dat ook voor een
cluborgaan zoals de Voorzet. Want af en
toe moet je eens wat wijzigen om de zaak
fris te houden. Dit jaar willen we dat doen
om het cluborgaan in een speciaal
lettertype uit te werken. Voorts willen we
ook qua lay-out wat wijzigingen
aanbrengen, maar dat zal nog niet clirect
de eerste keer merkbaar zijn. Want net
zoals altijd, wordt op een redactie oncler
hoge tijdsdruk gewerkt en ontbreekt ons
thans onvoldoende tijd om een en ander
uit te testen en toe te passen. Maar hebt u
leuke ideeën, laat het ons weten. De
redactie van de Voorzet:
o Nieuwstraat 82, tel.452443
o Pastoor van Dijkplein rr, tel.4558or
o e-mail: « akkertje@worldonline.nl >>

f os uan Dongen/William Akkermans

Notu le n
Algemene
jaarvergadering 1999
Ter voorbereiding op de komende
jaarvergadering in oktober 2ooo,
vermelden we hieronder de door onze
secretaris opgemaakte notulen van de
vorige vergadering zodat de destijds
aanwezige leden deze kunnen nalezen op
hun volledigheid en juistheid.

NOTUTtN ATGEMENE TAARVERGADERTNG
VV GITZE VAN 24 SEPÏEMBER 1999
Aanwezig :

Namens het bestuur waren aanwezig
William Akkermans, Peter Blok, Aimé
Cruysbergs, Leo Diepstraten, Cees Kock,
Mart Machielsen en Tineke van Vugt.

Namens de leden bezochten 32 personen
deze vergadering.

Verhinderd:
Bericht van verhindering werd ontvangen
van Arno Aarts, Toine van Alphen, Dennis
van Bezouw, Louis Bouman, Bert de
Bruyn, Erik Clemens, Christ Graafmans,
iohn Graafmans, Frank van Hoek, |an van
Hoek, Sjoerd de |ong, Ad Klaassen, |erryKoenraad, Ad Marijnissen, Ton
Oerlemans, Anja Oprins en peter van den
Ouweland.

or OPENING

Om 2o.r5 uur, een kwartier later dan
gepiand, opent de voorzitter de
vergadering met een woord van welkom.
De reden van iets later beginnen komt
door problemen met de pC die bij de
presentatie van de financiële cijfers
ingezet zou worden. William en Tineke
kopiëren momenteel alle gegevens zodat
zij later aan de bestuurstafel aan zullen
schuiven. Vervolgens vraagt Aimé om een
minuut stilte voor de leden die ons het
afgelopen verenigingsjaar zijn ontvallen:
Cees en Bep de Bruyn.

o2 HULDIGING JUBITARISSEN

Vreugde en verdriet
liggen vaak heel dicht bij elkaar en door
dit aan te geven stapt Aimé over naar de
jaarlijkse huldiging. Allereerst wordt
Helwin Clemens in het zonnetje gezet.
Helwin werd op rr-jarige leeftijd licl en
groeide uit tot een van de ,,motoren', van
de selectie. Vanwege een blessure is hij
vorig jaar moeten stoppen maaï was
bereid om zich na zijn actieve carrière in
te zetten voor de vereniging. Momenteel is
hij leider van Gilze z en doet dit met heel
veel ambitie. Nu is hij z5 jaar lid van de vv
Gilze en Aimé verzoekt hem om even naar
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AUTOBEDRIJF

Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 0161 - 45 13 03 - Fax 0161 - 453277

OPEL DEALER
* voor deskundige 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

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gitze

tel. 0161 - 451289
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voren te komen. Helwin ontvangt het
bijbehorende speldje, een bierpakket en
bloemen voor zijn steun en toeverlaat
Ingrid die ook vaak langs de lijn te vinden
is.

In september 1959 werd de rz-jarige ian
Severijns lid van de vereniging, zodat we
nu te maken hebben met een 4o jarig
jubileum. Als actief voetballer heeft |an
het gebracht tot en met het seniorenteam
Gilze 6, maaï vooral bekend vair hem zijn
zijn internationale wedstrijden tegen
Nieuwmoer en Gerolstein, waarbij Ian
niet alleen voor het voetballen meeging,
maar ook voor de gezelligheid nadien. |an
bezoekt trouw de wedstrijden van Gilze r
en heeft zich bovendien vele jaren ingezet
als een boekhouder van een voormalig
penningmeester, wijlen Wout Kock. Aimé
verzoekt |an naar voïen te komen om hem
de herinnering met diamant op te
spelden. Ook |an ontvangt het bierpakket.
Als laatste jubilaris hebben we |ohan
Oprins. fohan is ook op rz-jarige leeftifd
begonnen en heeft vele elftallen
doorlopen. |arenlang was hij een
gewaardeerde kracht in de selectie en
heeft uiteindelijk zijn actieve carrière
afgesloten bii senioren Gilze 6. |ohan
heeft in twee perioden zitting gehad in het
hoofdbestuur van onze vereniging en
omdat hii, zoals hij zelf zegt, een
voetbaidier is, had hij een functie op het
technische vlak. Hij beschikt over een
gave om conflicten uit de wereld te helpen
hetgeen hij zelf "brandjes blussen,,
noemde. iohan ontvangt de
verenigingsspeld met diamant en het
bierpakket. Aimé overhandigt Ineke een
bos bloemen en dankt haar voor alle tijd
dat zij |ohan heeft afgestaan aan de vv
GTLZE.

Hierna heeft Aimé nog een verrassing in
petto en wil hij nog twee mensen in het
zonnetje zetten. Allereerst komen we bij
Toon Diepstraten. Toon is vele jaren
jeugdleider geweest en de laatste jaren
heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als
wedstrijdcoördinator op zaterdagmiddag.
Vele teams en leiders heeft hij ontvangen
en wegwijs gemaakt op ons sportpark. Een

speciaal plekje had Toon voor de
scheidsrechters clie zijn spontaniteit
wisten te waarderen. Toon zegt nu op een
leeftijd te zijn aangekomen dat anderen
zijn werkzaamheden maar over moeten
nemen maar geeft wel aan nog vaak op het
sportpark te vinden te zijn. Toon ontvangt
een klokje van de vv Gilze en een
bierpakket.

Tenslotte is er een dankwoord voor Cees
Kock. Cees is 3o jaar actief geweest als
jeugdvoetbaltrainer en elftalleider maar
vanwege lichamelijke klachten kan hij
deze geliefde activiteit niet meeï
uitvoeren. Ondanks dat hijwel actief blijft
in een andere functie binnen cle
jeugdafdeling wil Aimé hem toch even in
de schijnwerpers zetten. Ook Cees
ontvangt het vv Gilze klokje en het
bierpakket.

Na de huldiging van deze peïsonen verlaat
Ineke Oprins de vergadering en gaan we
verder met de agenda.

o3 NOTULEN

JAARVERGADERING
SEPTEMBER r998

ALGEMENE
VAN z8

Omdat er geen op- of aanmerkingen waren
op deze notulen, werden deze door de
vergadering goed gekeurd.

o4 FINANCIEELIAARVERSTAG

g
A Financieeljaarverslagrggg-r999

Vanwege reeds aangegeven
problemen met de pC gaat Tineke
proberen om op de ouderwetse manier de
cijfers toe te lichten. Het verenigingsjaar
werd afgesloten met een positief resultaat
van f 987,oo. Dit wordt o.a. veroorzaakt
doordat een aantal kosten minder hoog
zijn uitgevallen. De omzet van de kantine
is lager uitgevallen hetgeen een
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Ad Spapens
Brood en Banket

Raadhuisstraat 30
5126 CJ Gilze
Tel.: 0í 61-451517

Tilburgseweg 78
5051 AJ Goirte

Tel.: 013-5341442
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aandachtspunt voor het bestuur zal zijn.
De personeels kosten zi)n lager
uitgevallen door kortere reisafstanden. De
afschrijvingskosten zijn daar tegenover
weer hoger omdat er een versnelcle
afschrijving van de coachjassen heeft
piaatsgevonden. De rentebaten zijn lager
door deels een lager percentage en
anderzijds door de verbouwing van de
kleedkamers welke financiën we eeïst
hebben voorgeschoten alvorens ze van cle
gemeente werden ontvangen.

Over de cijfers van de balans geeft
Tineke aan dat het verschil in de liquide
middelen bestaat uit het feit dat de
bijdrage van de gemeente ad 1[ 55.ooo,oo
pas in augustus is ontvangen. De schuld
bij de Rabobank wordt jaarlijks met ;f
6.ooo,oo teruggebracht. De voorziening
die is opgenomen is bestemd voor groot
onderhoud kantine (verfwerk en
boeiborden).

Naar aanleiding van deze
presentatie wordt gevraagd of er vanuit de
vergadering nog vragen zi)n, maar
niemand wil van deze gelegenheid
gebruik maken.

B Verslag kascontrolecommissie
Namens deze commissie doet

Martien van Gestel verslag van de controle
die is uitgevoerd. Alles zag er prima uit en
is akkoord bevonden. Martien sluit af met
het voorlezen van de opgestelde
akkoordverklaring.

C Decharge penningmeester
Namens de gehele vereniging is er

een dankwoord van Aimé richting Tineke
en de vergadering gaat ermee akkoord dat
de penningmeester wordt gedechargeerd
voor het gevoerde beleid.

D Begroting seizoen r999-2ooo
De werkwijze voor het

samenstellen van de begroting is als volgt.
Iedere commissie maakt een eigen
begroting op en daarna worden deze
samengevoegd tot een concept. Na wat
kleine aanpassingen her en der komen we

tot de begroting die nu gepresenteerd zal
gaan worden. Bij het bespreken hiervan
wil Tineke zich beperken tot cle
hoofdlijnen. Bij de inkornsten zien we een
bedrag naar voren komen als bijdrage van
de supportersclub met betrekking tot het
clubblad. Bovendien durven we het aan
om de ornzet van de kantine hoger in te
schatten dan de realisatie van het
afgelopen jaar. Verder zijn er weinig grote
afwijkingen.

Aan de kostenkant springen eï
onder andere de kopieerkosten uit. Het is
haast niet meer mogelijk om bii de
werkgever privé te kopiëren zodat dit cle
vereniging na jaren nu geld gaat kosten.
Bij personeels kosten zien we een lager
bedrag verschijnen omdat o.a. Frans
Oomen geen deel meer uitmaakt van de
technische staf. Omdat we volgend
seizoen nieuwe kleding zullen gaan
gebruiken zal de huidige kleding volledig
afgeschreven moeten worden. Voor alle
jeugdspelers nemen we nu een aantal
jaren een bedrag varr f ro,oo per lid op om
hun seizoensafsluiting mede te
bekostigen. Dit jaar wordt er voor iedere
jeugdleider een bedrag van f 5o,oo
opgenomen voor het organiseren van een
extra activiteit. Na jaren budgetneutraal te
hebben gewerkt zullen we het komende
seizoen volgens de opgestelde begroting
uitkomen op een positief resultaat van 1í
r.o54,oo. Van de gelegenheid voor het
stellen van vragen of het maken van
opmerkingen maken de volgende
personen gebruik:

Toon Faes: Bii de commissie
Sponsoring en PR staan de kosten van het
clubblad niet op de juiste regel. Dit is
inderdaad niet juist. Ze zijn wel in de
telling meegenomen maar moeten een
regel zakken.

Eric Winter: Wat is er opgenomen
in het bedrag van de provisie selectie?
Aimé geeft aan clat we een aantal jaren
geleden een regeling hadden per doelpunt
/ wedstrijdpunt, maar dat we sinds een
paar jaar een vaste provisie hebben
waaruit de selectie (Gilze r en z) ook alle
kosten zoals reiskosten, boetes KNVB e.d.
moeten betalen. Van hetgeen er resteert
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Kasteleins

Cafetariahouders

Cafe
Cafe en zalen
Restaurant sporthal
Café - Re s taur ant - Zalen
Cafe-Zalen-Snackbar
Bar-Discotheek
Hotel-Re staurant
Cafe
F,etcafe
Kwalttarta
Bar

De Pomp
't Centrum
Achter de Tuintjes
De Hooikar
f)en Heuvel
C'est La
De Kronen
De Tip
f)en Brooy
't Centrum
Baloe

Nieuwstr.3S
G ilze
tel: 0161-453813

àltrÀHÀttïïi:i
Maritama

hoenenSC

DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEN
KINDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Alle Leden vanV,v,G\LZE

10 % kortins oD :

Voetba I s cho enen, scheenb e s chïr nïers, vo etba I k0 us en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE.STOMERU
§7aar kunt (J beter terecht voor een deskundig advies????

vrijdag koopavond dindag de gehele dag gesloten

Gezamenlyke



houdt de selectie haar
seiz oenafsluitingsfeest.

Omdat er verder geen vragen meer
zijn vraagt Aimé de vergadering om
akkoord te gaan met het voorstel en wordt
hiermede de begroting r999-2ooo
vastgesteld. Tenslotte verzoekt Tineke om
de uitgereikte papieren, indien ze niet als
naslagwerk mee naar huis genomen
worden in te leveren en niet op de tafels te
laten slingeren. 4

o5 JAARVERSLAG SECRETARIS

Zoals gebruikelijk is het jaarverslag van de
secretaris voor aanvang van de
vergadering uitgedeeld en heeft iedereen
dit door kunnen nemen. Omdat er geen
op- of aanmerkingen waren werd dit
verslag door de vergadering goedgekeurd.

o6 BESTUURSVERKIEZING

Volgens de statuten zijn Aimé Cruysbergs
en Mart Machielsen aftredend. Beide
personen willen zich wederom
beschikbaar stellen waarbij vooraf de
opmerking moet worden gemaakt dat
Mart zich in principe maar voor één jaar
herkiesbaar wil stellen. Omdat er vanuit
de leden geen andere kandidaten zijrr
aangedragen stelt Aimé vooï om over te
gaan tot de verkiezing. Toon Diepstraten,
fohan Oprins en ]an Severijns worden
gevraagd om als verkiezingscommissie op
te treden. Na het tellen van de 39 uit te
brengen stemmen komt de commissie tot
het volgende resultaat.

Volgens het rooster is Corné Oprins
aftredend en de vraag aan de vergaclering
is wie zich hiervoor beschikbaar wil
stellen. |an Faes reageert hierop positief
zodat het komende seizoen de
kascontrolecommissie er als volgt uit zal
zien: Martien van Gestel (r), |ohn Aarts (z)
en |an Faes (3).

oB BESTUURSMEDEDELINGEN

B.or Gezien de huidige financiële
toestand van de vereniging is het voor het
zevende achtereenvolgende jaar niet
nodig om de contributiebedragen aan te
passen.

B.oz Omdat er nog al eens
opmerkingen worden gemaakt over de
verlichting van de trainingsstrook gaat
het bestuur informeren of er een
verbetering kan plaatsvinden en welk
financieel plaatje hieraan gekoppeld zal
moeten worden.

B.o3 Sinds de legionellabacterie is
opgerukt heeft de gemeente het plan
opgepakt om preventief te gaan werken
door wekelijks de leictingen door te
spoelen en z keer per jaar monsters te
nemen. Bovendien gaat de gemeente
richtlijnen hieromtrent maken en komt
ook de Waterleidingmaatschappij met een
voorstel. Bii dit alles gaan we ervan uit dat
de kleedkarners van de gemeente zijn
zodat ook bij hen de verantwoordelijkheid
blijft liggen.

8.o4 Wat de aanstaande privatisering
betreft kan het volgende worden gemeld.
Er is steeds goed overleg met de gemeente
en mede door de zelfwerkzaamheid van
een aantal vrijwilligers is het achterstallig
onderhoud weggewerkt. Voor de maand
oktober staat weeï een bespreking met de
gemeente gepland waarin \À/ii hopen
duidelijkheid te krijgen wat de gemeente
nu precies met Privatisering wil bereiken.
Toon Diepstraten merkt op dat niet het
volledig achterstallig onderhoud is
weggewerkt want het buitenschilderwerk
aan de kleedkamers is nog niet uitgevoerd.

Naam;
Aimé Cruysbergs
Mart Machielsen

V.
38

38

I
I

T
o

Dit resultaat houdt in dat Aimé de
komende drie jaar opnieuw de
voorzittershamer zal hanteren en dat Mart
nog vooï een jaar de voorzitter van de

f eugdcommissie zal zijn.

BENOEMING
KASCONTROLECOMMISSIE

o7
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Aimé geeft aan dat bij het creëren van de
nulsituatie hiermee wel rekening is
gehouden en dat Leo de afwerking zeker
zal bewaken.

B.o5 Zoals reeds is aangegeven gaan \À/e

volgend seizoen starten met een nieuwe
kledinglijn. Namens de selectie gaat ook
furgen Heessels deel uitmaken van cle
kledingcommissie die dit alles gaat
voorbereiden. De bedoeling is tlat aan het
einde van het huidige seizoen, mogelijk
bij de laatste competitiewedstrijd, de
nieuwe kledinglijn getoond zal worden.

8.o6 Namens het bestuur spreekt Aimé
een dankwoord uit aan alle vrijwilligers
die het afgelopen seizoen weer op diverse
fronten binnen de vereniging actief zijn
geweest. Wij hebben hiervoor heel veel
waardering en als we vergelijken met
andere verenigingen dan zitten we nog
niet zo slecht bij de vv Giize.

B.oZ Toch komen we altijd nog mensen
tekort en momenteel hebben we nog een
aantal vacatures binnen de jeugdafcleling.
Gilze B z junioren, Gilze Meisjes CD r en
Gilze E 4 pupillen beschikken nog niet
over voldoende ieugdkader zodat aan de
vergadering gevraagd wordt uit te zien
naar aanvulling hiervoor.

B.o8 Tenslotte is er een woord van dank
voor de supportersclub. Het is nog steeds
een voortvarend groeiende vereniging met
ntomenteel zzo leden. Het bestuur van de
vv Gilze is zeer erkentelijk voor hun
inbreng en hoopt nog vele ;'aren deze
prettige samenwerking voort te kunnen
zetten.

8.o9 De Activiteitencommissie, cle
jeugdafdeling en de supportersclub
hebben weer heel wat activiteiten op het
programma staan. We denken hierbijaan:
Bezoek Sint Nicolaas, Kerstbirrgo,
Nieuwjaarsborrel, Pupillenkarnaval,
Penaltybokaal, Feestavond jeugdleiders,
Survival junioren, Rabobank
pupillenkamp, Verenigingsdag, Fietsdag
voor het hele gezin en het

Seizoenafsluitingsfeest. Ook wordt eï
speciale aandacht gevraagd voor de
kaartavonden van de supportersclub.

8.ro In de Algemene |aarvergadering
van zB september rgg8 is afgesproken om
de faarvergaderingen voortaan op
vrijdagavond te houden, maar als we de
opkomst van vanavond bekijken (39 lecien
inclusief bestuur), heeft dit niet geleicl tot
een grotere opkomst. Of we dit moeten
handhaven hoeven we niet aan de
aanwezigen te vragen maar zal er een
inventarisatie binnen de vereniging plaats
moeten vinden.

B.rr N{et ingang van heden zullen cle

kantineprijzen iets aangepast moeten
worclen. Bier en fris zullen voortaan in een
groter glas geschonken worden en de prijs
zal daardoor twee gulden worden. Omdat
het steeds moeilijker is om op zondag
flesbier koel te houden en gezien ook de
logistieke problemen zal er op zondag
geen flesbier meer verkocht worden.

09 RONDVRAAG

lan Broers:
Vanavond is Toon Diepstraten gehuldigd
voor zijn vele werkzaamheden binnen de
vereniging en |an denkt daarbij dat Toon
misschien wel 4o jaar actief hierin is
geweest. Daarom wil fan voorstellen orn
Toon te benoemen als lid van verdienste.
Aimé reageert hierop verheugd te zijn met
deze voordracht en zegt toe dit binnen het
bestuur uit te zullen werken.

Toon Faes:
Toon is benieuwd naar de status van de
extra prijzen die de vv Gilze beschikbaar
stelde op de loten van de Sponsorloterij.
Zoals bekend verstrekt de organisatie
vanwege de Privacy Wet geen
deelnernerslijsten meer, zodat de notaris
geen trekkingen meer kan doen. Ondanks
dat het aantal deelnemers niet meer door
ons is te controleren, is het niet nodig om
wantrouwend te staan tegenover de
organisatie. Volgens de afrekeningen die
we per kwartaal ontvangen spelen nog
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steeds zo'n 3oo mensen mee en gezien de
externe controle binnen de Sponsorloterij
heeft het bestuur er alle vertrouwen in clat
alles naar behoren verloopt. Mocht er
iemand zijn die een idee heeft hoe de extra
pri)zen weer ingevoerd kunnen worden
dan gaarne met William contact
opnemen.

Henk van Gestel:
Henk is benieuwd of er afsptaken zijn
gemaakt met de verenigingen uit Gilze die
deelnemen aan de Grote Club Actie orndat
het, zover bekend, nog geen enkel jaar
goed is gelopen doordat er steeds een club
was die voortijdig met de verkoop is
begonnen. Dit jaar heeft de vv Gilze zich
volledig aan de afspraken gehouden en
zullen we af moeten wachten wat het
resultaat zal zijn. Afhankelijk van dat
resultaat zullen we misschien de koppen
bij elkaar moeten steken.

Toon Diepstraten:
Toon zegt dat de contributieverhoudingen
tussen de vv Gilze en de supportersclub
volledig scheef liggen. Leden van de
supportersclub kunnen voor f 2o,oo
deelnemen aan onze activiteiten en wij
niet aan die van hen. Aimé geeft aan dat
meedoen aan elkaars activiteiten alleen
bij gezamenlijke activiteiten van
toepassing is. Bovendien probeert hii
Toon duidelijk te maken dat het twee
aparte verenigingen zijn en hii zij:n
gedachtegang niet volledig kan volgen.

Io SLUITING

Niets meer aan de orde zijnde sluit Aimé
om 2r.45 uur deze Algemene
|aarvergadering met een woord van dank
voor ieders inbreng. Hii verzoekt de
uitgedeelde papieren die niet mee naar
huis genomen worden in te leveren en
biedt iedereen nog een consumptie ten
laste van het secretariaat aan.

Notulist:
Cees Kock

Seizoen is weer van start

Hebt u dat ook? Na een jaar
van intensief bezig zijn met je vereniging,
is het altijd weer fiin om even gas terug te
nemen, te genieten van de vriie tiid (!) die
dan vrij komt. Na de vakantie begint er
weer een nieuw seizoen, met nieuwe
mensen, nieuwe tegenstanders, nieuwe
kansen. Maar shit, je hebt er dan eigenlijk
nog niet zo heel veel zin in, was je net aan
dat nieuwe ritme gewend, toch roepen
weer allerlei verplichtingen om je
diensten weeï aan te bieden bii je
vereniging. Want een vereniging clraait op
de inzet van zijn leden. Eerlijk is eerlijk,
als alle leden 'iets'zouden doen, dan kun
je inhoud geven aan het spreekwoord: vele
handen maken Iicht werk. Helaas is dat
niet meer het geval. Steeds vaker komt het
neer op een zeer selecte groep mensen die
zich inzetten voor de vereniging. En
hoewel het meer zou motiveren als
iedereen zijn bijdrage zou leveren, weet je
de inzet van juist dat kleine aantal leden
nog meer te waarderen dan ooit. Als je
bijvoorbeeld tijdens de eerste wedstrijden
op het sportpark bent geweest, dan geniet
ik echt van de inzet van zovele leiders,
hoewel we er nog meer nodig hebben, ik
geniet van de aanblik van onze
accommodatie, alle paaltjes weer
geschilderd, de tegelpaden
schoongemaakt, een nieuwe boarding
voor de dakrand van ons clubgebouw. En
dan denk ik weer, ik geen zin? Ben je gek,
dit is toch hartstikke leuk, dit is een
vereniging! En hrp, rnijn adrenaline
begint weer te stijgen en ga mij weer

iuist de vereniging!
Een urijwilliger

inzetten voor
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A & SHO,q
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PYRATYflTDE
Nieuwstraat 32, Gilze

Voor een l<eur van verfijnde, originele pizza's

en shoarma gerechten draait u:

0lsl-45?s53
Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

ste,zige, hygiënisch afgesloten verpal<l<ing, warm bij u thuis

Al onze specialiteiten l<unt u ool< afhalen.

Als u van te voren belt, staan ze voor u l<laar, zodra u arriveerE'

f)rankens peciaalzaak

Van Enschot
I partyverhuur
* kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagensk aat 27 - Gitze
tel. 0161-452432

Altiid iets bijzonders.
LL.N ALL



Nieuwe hoofdsponsors
|a, tijdens de verenigingsdag hebben we de
nieuwe hoofdsponsors al bekendgemaakt
maar we zullen ze nu nog even aan u
voorstellen:
Hoofdsponsor senioren en shirtsponsor
Gilze r is

Tankstation Autofood A. Hessels
Hoofdsponsoï voor de jeugdafdeling is

Bakkerii Ad Spapens*
Logisch dat we met deze hoofdsponsors
bijzonder in onze nopjes zijn. Na jaren
moreel en financieel gesteund te zijn door
Drankenhandel Van Enschot BV, moesten
we op zoek naar een nieuwe
hoofdsponsor. Van Enschot bv is immers
van eigenaar veranderd en hoewel Grolsch
eventuele sponsorverplichtingen wel na
had willen komen, lag het voor de hand
dat men geen optie zou nemen op een
verlenging van de overeenkomst.
Tja, daar zaten we dan. Wij als V.V. Gilze
hebben de laatste jaren een bepaald beleid
uitgevoerd dat gericht is op continuïteit.
In dat beleid past natuurliik ook een
stabiel sponsorbeleid. Het "vervangen',van
een hoofdsponsor leek geen gemakkelijke
opgave. Omdat alle shirt-sponsor-
contracten afliepen per 3o juni 2ooo
moesten we sowieso in gesprek met deze
bedrijven orn een aanbod te doen voor een
nieuwe overeenkomst. Tijdens die
gesprekken bleek dat Hessels Tankstation
(tot dit jaar shirtsponsor Gilze z) wel
interesse had om samen met een ander
bedrijf het hoofdsponsorschap de
komende 4 jaar op zich te nemen. Zo
kwamen we terecht bii Bakkerij Ad
Spapens (tot dit iaar shirtsponsoï Br) en
omdat juist bij hem de interesse ligt bij
met name de jeugdafdeling was de
verdeling al snel gemaakt. Op de rug van
alle seniorenteams is de naam van
"Tankstation A. Hessels" vermeld, op de
rug van alle jeugdteams staat gedrukt:
"Uw echte bakker, Ad Spapens, Gilze -
Goirle".
Hoewel de meeste shirtsponsors het
contract hebben verlengd, zijn er ook
bedrijven die ervan afzagen. |ammer
natuurlijk, maar met veel respect willen

we hen toch bedanken voor de jarenlange
steun. En in stilte hopen we dat ze over
een tijdje nog eens positief reageïen op
een nieuw verzoek van V.V. Gilze.
In een van de volgende edities van deze
Voorzet zullen we de hoofd- en
shirtsponsors die zich hebben verbonden
aan de V.V. Gilze, nader aan u voorstellen
en wellicht zullen we dit koppelen aan
bepaalde akties. Want we zijn blij met
onze sponsors en willen dat graag laten
merken. Hoe en wat, houdt de Voorzet in
de gaten. In elk geval blijven rfi/e rnet name
onze leden vragen om eventuele
aankopen of dienstverlening te doen bij
onze sponsors. Wij als vereniging kunnen
niet zo heel doen, maar u als lid wel: vaste
klant bij onze sponsors!
En nog iets: als u nog bedrijven weet die
wellicht interesse hebben om de V.V.
Gilze via met name shirtsponsoring
financieel te steunen en hun
naambekendheid te vergroten, laat het
dan weten aan de commissie Sponsoring
en PR. Wij nemen dan in overleg met u
contact op met dat bedrijf en wellicht
speelt dan enkele weken later weer een
team van Gilze met een nieuwe
shirtsponsor.

Willíam Akkermans

tedenadministratie

Het zal u niet ontgaan
zijn dat we dit jaar de contributie voor het
eerste kwartaal van dit nieuwe seizoen,
later van uw bankrekening hebben
afgeschreven dan gebruikelijk. Reden was
dat we een nieuw computer-programma
in gebruik hebben genomen voor onze
ledenadministratie, in combinatie met een
apart bankrekeningnummer. De
invoering ervan heeft meer tijd gekost dan
we hadden verwacht, maar inmiddels zijn
alle gegevens omgezet.
Voor het beperkt aantal leden dat tot op
heden nog steeds
acceptgiroformulier de

rnet een
contributie
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betaalt, hebben we ook deze keer een
formulier voor automatische incasso
toegezonden. Door het bestuur is destijcls
besloten dat nieuwe leden verplicht
worden te betalen via automatische
incasso, maar dat bestaande leden, zolang
het tenminste uitvoerbaar is, gebruik
mochten blijven maken van deze
betaalwijze. We kunnen het echter niet
nalaten om die kleine groep herhaaldelijk
te vragen toch te veranrferen vall
betaalwijze. Het is namelijk veel
gemakkelijker voor de V.V. Gilze,
goedkoper voor de V.V. Gilze omdat voor
het gebruik van acceptgiro's een aparte
toeslag wordt berekend voor de aanmaak
en verwerking ervan. Maar ook voor het
lid is het een gemakkelijke betaalwijze
want door automatische incasso kunt u de
betaling van de contributie niet vergeten
en de lasten worden gespreid in 4
termijnen per seizoen. Voor acceptgiro_
betaling is dat z termiinen per ,"iro"rr.
Dus mits u geen principiële bezwaren
heeft tegen het afgeven van een
machtiging, verzoeken wij u de V.V. Gilze
hiervoor toestemming te geven. Als u nog
vragen heeft, neem dan contact op met
Arno Aarts, van Heinsbergstraat 42, tel.
45rr6g.

Wíllíam Akkennans

Effe bijkletsen ÍTl€t:
Eric Clemens
Toen Eric vorig seizoen samen met Denis
van Bezouw de overstap van W.V.O. naar
de v.v.Gilze maakte, zal niemand van cle
Gilse supporters vermoed hebben dat
Gilze r r jaar later zou degraderen naar
de vijfde klasse. De lat werd wat hoger
gelegd en de derde klasse leek niet
onhaalbaar. Dat liep even anders. Wie de
mentaliteit van Eric als sporter kent, weet
dat hem dat niet lekker zit. De v.v. Gilze,
waar zijn voetbalcarrière eens begon, naar
de vijfde klasse was ook voor hem een
absolute domper. Hij besloot er nog zeker
r jaar aan te lappen. We kletsen eens effe
bij met Eric op de vooravond van de eerste
training. Uiteraard over zijn kijk op het
nieuwe seizoen maar natuurlijk over clie

mooie voetbalcarrière waar Eric op terug
kan kijken. Eric woont samen met zijn
vrouw Anja en hun dochtertje Imke, van
B maanden, in de Burgemeester van
Mierlostraat. Eric werkt als
systeembeheercler bij Ericsson in Rijen.
Onlangs werd hij 36 jaar. Toen hij ro jaar
werd liet hij de scouting voor wat het was
en ging voetballen bii de v.v.Gilze.
Inmiddels dus een voetballoopbaan van
vele, vele jaren. Eric: ,,Nadat ik de
jeugdelftallen doorlopen had, maakte ik
met mijn 18 jaar cle overstap naar cle
selectie. Na r jaar Gilze z speelde ik 4
seizoenen in Gilze r. Daarna volgden rz
seizoenen in het eerste van W.V.O. en
inmiddels weer r iaar bij cle vereniging
waar het eens allemaal begon, wat me
overigens prima bevallen is-,, Zo geeft Eric
inzicht hoe e.e.a. in de tijd gezien, is
verlopen. Er gebeurde natuurlijk heel wat
in die tijd, hoogte en dieptepunten. Wat
is Eric uit al die tijd het meest
bijgebleven? "Hiervoor hoeven we niet
ver terug in de tijd. Een absoluut
dieptepunt was natuurlijk de degradatie
van de v.v.Gilze naar de vijfde klasse. Ik
heb dat als een echte nederlaag ervaren. |e
bent daar als team verantwoordelijk voor.
Die verantwoordelijkheid werd niet
waargemaakt als er op dinsdagavond maar
8 à 9 spelers kwamen trainen. Dat stoorde
mij wel eens, op zijn zachtst gezegd.
Verder waren er nogal wat tegenvallers te
verwerken waarvan je kunt zeggen, dat
was pure overmacht. Maar toch, ik als
speler met de nodige ervaring, heb niet
kunnen brengen wat men van mij
verwachtte. Voor mijn gevoel heb ik
ondermaats gepresteerd. Toch voel ik me
nog ontzettend gedreven en ben erop
gebrand om het nieuwe seizoen het
nodige recht te zetten. Het kan wat mij
betreft niet snel genoeg beginnen.', Zo
zegt een zesendertig jarige. Waaruit maar
bliikt hoe voetbalgek Eric nog steeds is.
Genoeg over dit dieptepunt, er zullen in
zo'n lange voetbalcarrière ongetwijfeld
ook de nodige hoogtepunten te noteren
zijn. "Zeker," hervat Eric, ..dat begon al
met de v.v.Gilze in het seizoen 'g3 _'84 .

We presteerden toen zowel in de
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competitie als voor de beker, ontzettend
goed. We promoveeïden naar de derde
klasse en speelden de finale voor cle
districtsbeker tegen P.S.V. z. Dit was een
absoluut hoogtepunt voor cle gehele v.v.
Gilze . De sfeer van dat hele seizoen was
fantastisch. Dat we de finale zouden
verliezen was te verwachten. Het K.N.V.B.
reglement van toen voorzag erin dat een
tweede team van een profploeg niet mocht
deelnemen aan het toernodï om de
13

K.N.V.B. beker. Dit hield in
dat de v.v.Gilze mocht uitkomen in dit
toernooi met het recht op een
thuiswedstrijd. Het werd een uitwedstrijcl
tegen Heerenveen die met 4-o werd
verloren. |a, inderdaad een uitwedstrijd
maar daar is al genoeg oveï gezegd. Verder
waren de 3 seizoenen met W.V.O. in de
hoofdklasse voor mij een echte belevenis.
Bijzonder was ook om mee te doen aan de
competitie voor de beste zondagamateur.
Hiervoor waren alleen hoofdklassespelers
in de picture. Het tweede jaar in de
hoofdkiasse werd ik tweede in deze
competitie. Hierop volgde een uitnodiging
voor het Nederlands amateur-elftal. Door
omstandigheden die met mijn
gezondheid te maken haclden moest ik
helaas verstek laten gaan- Al met al een
prachtige tijd met W.V.O. waaraan ik
ontzettend veel mooie herinneringen
bewaar. Een vereniging ook met
supporters die door dik en dun achter hun
club gingen staan. Een van hen ging altijd
met de spelersgroep naar de
uitwedstrijden. We noemden hem ,.Op"

Sinas" . Het was meen ik bij Best Vooruit
dat wij deze beste man vergeten waren op
onze terugreis. Dat betekende, effe
rechtsomkeer maken om "Opa Sinas" in
Best op te gaan halen. We troffen hem
witheet aan in de kantine. Hoe kon het
gebeuren dat we onze meest trouwe
supporter achterlieten?" Zegt Eric met
nog spijt in zijn stem. Dan Eric Clemens
en de scheidsrechter? Eric lijkt te willen

zeggen, moet dat nou echt. "Inderdaad ik
ga nogal eens tot het randje en jammer
genoeg er ook wel eens overheen. Ik beleef
dat als een slechte eigenschap. Ach, in
mijn koppie voel ik me soms nog een
twintigjarige. De confrontatie met de
scheids is ook een onderdeel van het spel.
Het is niet realistisch clat spelers
helemaal niet reageren maar inderdaad ik
§a daarin wel eens wat te ver.', Zo is Eric
zich bewust. Als je aan de top van het
amateurvoetbal acteert dan komt er
mogelijk wel belangstelling voor een veel
scorende spits die Eric lange tijd was.
"Inderdaad, ik heb wel eens
afgevaardigden van Belgische clubs op de
stoep gehad. Hier zag ik vanaf omdat ik de
kameraadschappelijke sfeer zoals ik die
bij W.V.O. en nu ook bij de v.v.Gilze
eïvaar, zou moeten ntissen." 'W'aatntee

Eric aangeeft ook een verenigingsman te
willen zijn. Nog maar een korte tiid en de
nieuwe competitieronde gaat \Meer van
start. Hoe zal e.e.a komend seizoen weer
gaan uitpakken. Durft Eric zich aan een
voorspelling te wagen? "Dat sowieso
niet. Wat zijn voorspellingen waard? Wat
komt er allemaal op ons pad. lÀ/e hebben
het in het voorbije seizoen gezien, er ziin
zoveel factoren die een rol spelen. De
doelstelling is wel en als het kan
rechtstreeks promoveren. Ik realiseer me
dat is gemakkelijker gezegd als gedaan.
Maar toch, met de komst van enkele
nieuwe spelers is de v.v.Gilze zowel
kwalitatief als in de breedte wat sterker
geworden. Een seizoen als het vorige was
knap waardeloos. Na de uitwedstrijd tegen
R.A.C. dat was nog voor de winterstop
hebben we geen wedstrijd meer
gewonnen. Ook op mijn werk ontging
mijn collega's dat niet. Ook al wist men
de uitslag, "En Eric....toch wel gewonnen
zeker hè?" Dat ben ik meer als beu, ik
wil ze de rnond eens snoeren al die critici."
Zo zegt Eric met een lach. Is dit overigens
je laatste seizoen? "Ik word bij een
volgende verjaardag 37. Het gaat allemaal
niet zo gemakkelijk meer, dat zal jullie
trouwens aan de kant ook niet ontgaan
zijn. Als ik één helft voluit ga dan begin ik
pijn in mijn enkel te krijgen en ga ik wat
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hinkepoten. In november krijg ik een
kijkoperatie. Daar hangt vanaf hoe mijn
voetbaltoekomst eruit ziet. Dus ik weet
het echt niet. Als ik z weken niet
gevoetbald heb dan begint het weer te
kriebelen. Dus laten we zeggen zolang het
fysiek verantwoord is en de trainer ziet
het met me zitten, ben ik van de partij.,,
Zo zegt Eric nog vol ambitie. Hiermee
kletsten we wat bij met Eric Clemens. Een
op en top gedreven voetballer die met zijn
inzet en mentaliteit respect afdwingt. Als
hiervan de vonk overspringt op de gehele
spelersgroep dan kan het nieuwe seizoen
met vertrouwen tegemoet worden
gezien.We wensen Eric en natuurlijk de
gehele spelersgroep een kei-tof seizoen
met een kei-tof slot toe.

fos van Dongetr.

Het Pu pille n ka m p-
keukenteam bedankt jullie
allen

00 0o

la jullie allemaal
klein en groot die deelnamen aan het
kampweekend zooo bedankt. Ons team
heeft veel plezier en vreugde gehad tijdens
deze dagen. Iullie waren goede tafelgasten.
goed eten en drinken en de boel netjes
achterlaten zoals dat hoort. Zonder meer
klasse. fullie weten allemaal wat er op
tafel stond maar wi;' willen dat de ouders
toch even laten weten. Wat jullie samen
allemaal op hebben deze dagen. Niet
schrikken. 3oo Eierkoeken, ro
ontbijtkoeken, 2oo pakken
chocolademelk, yogo en melk, 6o pakken
vla en yoghurt , 5o liter soep, 5 kisten
appels, 55o knakworsten, 9oo plakken
snijwaren en kaas, 5o broden en vele
honderden liters ranja, cola, sinas en up,
vele dozen met chips, vele dozen en
zakken snoep en koek, vele ijsjes en wat
je dan nog rnee naar huis kreeg. Dit en nog

vele andere producten hebben jullie
samen op. Ook de keukenploeg wil al onze
sponsors bedanken voor hun bijdragen
aan ons kampweekend Zonder deze
mensen konden wij niet zoveel uitdelen.
De keukenploeg willen wij bij deze ook
bedanken voor hun inzet en goecle
verzorging van al onze deelnemers en
bovendien de gezellige samenwerking met
ons allen. De schoonmaakploeg danken
wij voor hun werkzaarnheden om alles
netjes en ook zeker proper te houden.
Bouwers en sjouwers bedankt voor jullie
inzet. Niet te vergeten de scheidrechters
en iedereen maar dan ook iedereen die op
welke wijze dan ook ons kampweekend
liet slagen. Een gezellig samenzifn op de
zondagavond met alle leiders en
organisatie met vele vermoeide gezichten
en voeten. Helaas konden een paar
mensen niet aanwezig zijn en hebben dus
helaas deze gezellige avond gemist. Met
een drankje en een hapje waaronder een
lekker slaatje aangeboden door onze
zuivelman van Hoek waarvoor onze dank.
Iedereen heeft zijn of haar contract op
deze avond verlengd. Er waren geen
afmeldingen binnen bij de organisatie.
Dus allemaal tot volgend jaar bij het
achtste kampweekend van de v.v.Giize.
Bedankt namens de mensen van de
keuken en de organisatie.

Nieuws van de
supportersclub
Een nieuw seizoen zijn wij net gestart als
de typmachine aan het werk gaat om u het
een en ander te vertellen. een paar nieuwe
en oude gezichten weer teïug op het
Gilzer sportpark. Helaas moeten wij paul
missen maar wij wensen hem het
allerbeste toe. Bij de jeugdtrainingen daar
zagen wij ook weer nieuwe gezichten en
het kleinste team, de kabouters, is in
wording. Even leek het dat oud Gilze een
retinie hield op het sportpark maar dat
bleek niet waar te zijn, deze kwamen hun
kinderen opgeven bij de v.v.Gilze.
Hopende op goede resultaten van alle
teams maar vooral sportief en als een
hecht team, gaan wij de teams weer
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Voor leden van V.V. Gilze geldt een korting van 10% ll

Aannemersbedrij f Botermans B.V.
Nieuwstraat 78a
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tel. 0161- 45 l4 45
fax.0161- 153432
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steunen langs de lijn. Ook telt voor dit
seizoen de trainers en leiders die er vele
uren insteken en met de groep bezig zijn.
Steun deze mensen. Geef niet te snel uw
oordeel over hoe het wel had gemoeten
want ook u kunt zich opgeven voor zo,n
baan. Samen veel plezier op de
sportparken en houd samen de boel
netjes. Dat geldt ook voor het gebruik van
de velden, kleedkamers , douches en de
dug-outs. De voetbalclubí draaien
allemaal op vrijwilligers die er ontzettend
veel uren geheel belangeloos aan
besteden. Dus nogmaals steun deze
mensen zodat u en wij nog vele jaren
kunnen sporten en kunnen kijken naar
de volkssport nummer r voetbal.

De contributie en clubactiviteiten
Wij zijn bijna rond met het ophaien van
de contributie. Zoais het er nu naar uitziet
hebben wij weer ongeveer 23o leden.
Mocht u zich aan willen sluiten bij onze
club . Voor z tientjes per seizoen bent u al
lid. Wat wij zoal allemaal doen voor de
v.v.Gilze en onze leden. Kaartavonden, de
jaarlijkse clubavond in de Kersttijd,
jaarlijks een attentie voor de leden, het
ondersteunen van het pupillenkamp,
pupillenbingo, teamactiviteiten
ondersteunen ( dit seizoen overigens niet
vanv/ege het ro jarig bestaan). Verder
waar mogelijk het ondersteunen van de
v.v.Gilze. Graag tot ziens op en rond de
sportparken en wij heten u van harte
welkom als nieuw lid van onze
supportersclub.

Kaarten
Kaarters, de datums zijn onderweg. Breng
gerust nog meer gezellige kaarters mee
naar de kantine. Voor een hapje en leuke
prijzen zorgen wij natuurlijk. De eerste
kaartavond zal zijn op 13 oktober. Wij
gaan dan weer rikken en jokeren. Noteer
nu alvast in uw agenda, op 16 december is
er rveer de jaarlijkse clubavond en ook het
pupillenbingo wordt deze dag gehouden.

B estu ur Sup p o rtersc lu b

Allemaal bedankt I

Alle mensen die ons
belden, een kaartje, een bloemetje en een
attentie bezorgden. Uw medeleven met
ons was groots. Een hechte steun en
opbeurende woorden mochten wij in deze
tijd ontvangen. Àuto's en chauffeurs om
naar het ziekenhuis te rijden , waren ruim
aanwezig.
Een goed kosthuis vooï de warme
maaltijden en een luisterend oor en altijd
weer die nodige steun die wij toch nodig
hadden. Dan weet je weer wie je vrienden
zijn en waar je vriendschap voor nodig
hebt. |e eigen vrienden en kennissen van
de v.v. en de s.c die klaar stonden om te
helpen en steun te geven waar nodig. Ook
dat komt nlr nog wel voor, ook in zooo.
Ook al hoorden wij het vaak anders dan
vele mensen, wij het dan op de goede
manier mee maken. Heel blij waren en
blijven wij met jullie steun en medeleven.
Dat menen wij uit de grond van ons hart.
|e hoort dan ook, iullie staan voor een
ander ook altijd klaar. Dat is voor ons zo
gewoon, zo ben je toch opgevoed. Beste
mensen nogmaals onze dank.

Hcnk en Annelíes uan Gestel

De Pen.....

Ad bedankt voor
de pen.
Ik ben |an van Hoek, woon in de van
Wassenbergstraat in Gilze.
Ik ben getrouwd met Marion en we
hebben drie kinderen. Ik werk bii
Aannemersbedrijf Botermans b.v. als
uitvoerder en doe er metsel- en
timmerwerk. Ik ben van t 1968 rot Í914
lid geweest van v.v. Gilze, daarna ben ik in
de zaal gaan voetballen. Toen in tgg6 onze

Clubblad "De VooÍzet", september 2000, pag. l1



I Nr e p po tt s v e nz e i È n t tu c e u

lÍrterp olis
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aaru Mrruserrt

Zaterdagochtend, half tien.

Voor Willerr een geweldige dag.

Hij scoort net zijn tweede doelpunt

Niet direct een moment dat je
koppelt aan een verzekeringsrlaat-

schappij. Maar ook dit is Interpolis.

van de wedstrijd.

Want naast die grote en innovatieve

verzekeringsmaatschappij zijn wij
een organisatie die erg betrokken

getneenschap. En daar ook graag

iets voor doet. En daarorn sponsoren

wij Willem II.

is bij de lokale

pels & joosten hv

VOOB AI UW BEGIAZIIIOEIII,

Als het goed en snel moet !!!!

lmporteur en groothandel
van alle soorten vlakglas.
Fabriek voor Spouwglas.
Glasslijperij.
Groothandel in
beglazingsmateriaal en kitten.

Dorpenbaan 1, 5121 DE Rijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
TeleÍoon 0161-22734s
TeleÍax 0161-225804



Niels ging voetballen en ik naar de eerste
training ging kijken werd ik al meteen
gevraagd door |ohn of ik wilde helpen bij
trainingen en wedstrijden. Een antwoorcl
was daarop snel gegeven, zo werd ik
jeugdleider samen met faap Laarhoven en
hebben we twee jaar de F3 gedaan. Daarna
ben ik twee jaar met Henk pelkmans
leider geweest van de Fz, waar we twee
keer kampioen mee geworden zijn in de
voorjaarsreeks. Ondertussen ,heb ik de
trainerscursus binnen de vereniging
gevolgd. Ook ben ik sindsdien ieder jaar
Ieider bij het pupillenkamp wat een van
de hoogtepunten van het seizoen is. Dit
jaar ben ik verhuist naar de E en ben nu
leider- trainer van de Er samen met peter
Geerts. Het is een hele verandering maar
iedereen heeft er zin in dus we proberen er
iets leuks van te maken. Mijn pen raakt
leeg dus ik zal eï eens mee stoppen.
Dan geef ik nu de pen door aan Frans
Verheyen.

Jeugdzaken

Nieuwe seizoen 2ooo-2oor is gestart!
Inmiddels zijn v/e ten tijde van het
schrijven van deze kopij gestart met de
competitie en meteen was het een valse
start. Hierdoor kregen we ook al meteen te
maken met een flink inhaalprogramma in
de week daarop volgend!
Maar in ieder geval rolt het balletje weer!
Dit seizoen hebben we gelukkig weer een
Gilze A r op de been kunnen brengen. Dit
is natuurlijk belangrijk voor de
doorstroming richting de
Seniorenafdeling. Verder hebben we bii de
start nu geen Gilze B z; één D-elftal meer;
daar staat tegenover dat we één E-zevental
minder hebben bij de start (wat
waarschijnlijk in september toch zal
worden ingeschreven voor de competitie)
en staïten we met 4 F-zeventallen
(wellicht weer snel gevolgd door F5).
Waarschijnlijk zullen we ook van start
gaan met de Kabouters (oftewel mini-F-
pupillen). Alleen zal de srart via de KNVB
wat later gaan plaatsvinden en zullen hun

eerste wedstrijdjes waarschijnlijk door de
verenigingen onderling geregeld gaan
worden!
Kortom: daar gaat ie weer!
Welke tegenstanders krijgen onze
jeugclteams in hun competities of
najaarsreeks?
Gilze A r treft in hun 3" klasse-
najaarsreeks Ons Vios A r, SVG A r, Neo
'25 A r, Were Di A r en Uno Animo A r.

Gilze B r speelt in de z" klasse tegen
GSBW B r, |ong Brabant B r, Longa B z,
Ons Vios B r, RKTVV Bz, RWB Br, Uno
Animo B r, Voab B z, Were Di B r, Willem
II B 3 en Zouavia Br.

Gilze C r speelt óók in de z' klasse tegen
Audacia C r, Beerse Boys C r, Desk Cr,
Noad C r, Oirschot Vooruit Cr, RKTVV Cz,
SSC '55 Cr, SV SSS Cr, Were Di Cr, Zigo
Cr en Zouavia Cr.
Gilze C z treft in hun 3' klasse-
najaarsreeks 't Zand C4, GSBW C3, Noad
Cz, SC Olympus Cr en Viola Cz.
Gilze C 3 speelt in hun 3' klasse-
najaarsreeks tegen 't Za:nd C5, GSBW C4,
Riel Cz, Sarto C4 en RKDVC C4.

Gilze MAr treft in hun 3' klasse,
najaarsreeks Internos MA r, Taxandria
MAr, 't Zand MAr, Viola MAr en Voab
MAr.
Gilze MBr speelt in hun 3' klasse-
najaarsreeks tegen Oisterwijk MBr, Zigo
MBr, RAC MBr, Bavel MBr en RKTW
MBr.

Gilze D r speelt in de z" klasse tegen Zigo
Dr, Iong Brabant Dr, Desk Dr, RKC
Waalwijk Dz, Sarto Dz, Voab Dr, Ons Vios
Dr, Noad Dr, Uno Animo Dr, RWB Dr en
Nevelo Dr.
Gilze D z treft in hun 3' klasse-
najaarsreeks GSBW Du, Willem II D4,
Gloria UC Dr, Voab Dz en Viola Dr.
Gilze D 3 speelt in hun 3" klasse-
najaarsreeks tegen 't Zand D5, Sarto D5,
RKTVV D4, Were Di Dz en Zigo D3.
Gilze D 4 treft in hun 3' klasse-
najaarsreeks 't Zand D6, Longa Dz, GSBW
D4, Hilvaria D3 en Sarto D6.
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Gilze E r speelt in hun 3' klasse-
najaarsreeks tegen GSBW Er, Sarto Er,
TAC/BWB Er, RKTVV Er en't Zand Er.
Gilze E z treft in hun 3' klasse-
najaarsreeks Sarto Ez, Gloria UC Er, Voab
Ez, GSBW Ez en Viola Er.
Gilze E 3 speelt in hun 3' klasse-
najaarsreeks tegen GSBW E3, 't Zand E5,
Voab E3, Sarto E 4 en Gloria UC Ez.
Gilze E 4 treft in hun 3'klasse-najaarsreks
Gloria UC E4M, RKTW E6, Vi«j1a Ez, Riel
Ez en 't Zand Er z.

Gilze F r speelt in hun 3' klasse-
najaarsreeks tegen RKTVV Fr, Viola Fr,
Willem II Fr,'t ZandEz en Sarto Fz.
Gilze F z treft in hun 3" klasse-
najaarsreeks Gloria UC Fr, Sarto F3,
Zouavia Fr, GSBW Fz en Riel Fr.

Gilze F 3 speelt in hun 3' klasse-
najaarsreeks tegen Viola F3, Voab F3,
Gloria UC Fz, GSBW F5 en Sarto F7.
Gilze F 4 treft in hun 3' klasse-
najaarsreeks Riel Fz, GSBW F6, Gloria UC
F3 en'tZandF9.

Wii hopen, dat we weer een prettig,
sportief seizoen kunnen afwerken met
onze jeugdteams en als we voldoende
begeleiding kunnen krijgen voor de
diverse nieuwe jeugdteams dan kunnen
we ook deze teams met volle teugen laten
genieten van het voetbal via onze
vereniging!

Toort Faes

Historie V.V. Gilze
In het clubblad "contact" van september r96r troffen we een artikel aan over ,,de man langs
de lijn", dat zijn dus de supporters. De kern van het verhaal geldt nog steeds! (n.b.: Behalve
dan dat met de entreegelden van supporters materialen en uitreizen krrrrr.r, worclen
bekostigd.)

ltr
De rnan 'l ,errgs d ^ 1j i--

,u_ r1 ,lJ!_q
St-toportcrs zl in ono.rrti-.ccrli jlc voor uL.rr .,.cre irir3fïrpl. Doi,.r hi-i.ir bc-zoek a:in c1o "'e dstri j d.er-L brcngr_.eii zti gcrcl 1n du rlers. r ri_u.-vi.n ]ca,ir ciairrna-tcriaa-1 ''."ordeI ;cJiocht elr. ur tre tzr.t,- i;'ordcl gorriaa-jat. rla:rnoer 6 scni-oren e1f talIen aan rle ccropc'';it1c d e cl-nc;iïc1l .lcr:st cLit vr,L,.1 gcld rj.at zi-11ccnied-er rvcr cluid-clijk zrjrr. liloch is rrct freLi.-;-,tLt-bc horcii hoc gocd

somli gc sLlrlportcrs i,;e I lir-r:rncïr .r.rc.,ctbir.-l lcn. AIt j- j rl Jia-:rJ;,:rr-cn zt j .r! ,1"ruof gcna spelcr crr leunncïL !ra.alr rLic'b jrt,..,ri Ji)cn ciirt c.iic ,,,.orLlt opg;"uto1c1.
itflen is altiicl bercid oin'bo rocp(;r., a]s il;t gair.t oilcLczc c,f gcnè uittc j ot-tl'rcn. A1s a.lIe s vri i ai'rc1-1g 1.,i,pt iror.'lrt i.ii;rr--ir ir-:ts;, rla.nt clat Í;blr- il<ba.ar r-r-ormaal " Su-pportcr:s r,li, J sl,. .r -r.cp j r, 5e;zo.1 oo lrrr j s r&s.rbepcr}c je tot €',&Il.tlloccLip;en a.Ilccu. Incl.icn Sult:-c cleit g"2a,o.iriijl,- clocnzal d-at zc,'.(er bi j ri ra"gcrr. to-i; v crholiing 'V.li,ir. 

.1 G i:rs-,ra.,,-r r,in;i.,t-,,, Àf i;re:.1;crLis gcrnlltl;e1 i3k inaar ortbott..iun val-t nirJt r,.roc. Dc jón;,r:r,s rl-ocii h1.i,r br-stze trairen harcl cn st,ricus, rt,,.ii; clczc oÍ.' i,._ïlc "",.Ë 
-iC.,,f-t 

is nict *r."í"1,"_
komcn. Bcdcnl< clat e r in c;1lc tcaLa cr-c beste maar ool; Cc sie clt Dsi;c snclcrstaat. Dc-,zc slt.chtstc s'1lc1c,r ze,\ ccllbe r toch- trog r,7"-, I bt, bcr zi jn d,a::r
e cll e ven'i;uclc verval"iger. ZLI dir, e.c,]:i.;cr dc ire niig zr jn 1,oc 1,,c1aru-r Ïir:tbeter te ];unnett zoudcn i-rr j r,,ii}lcn v.rzoelecn rncid jc e,Is l ic'l ctr. llatzicn hoc he t nloet. Gocde s;oe Icrs zl jn rrv(;r&I iius ór:i,- b; 3 oif s vai:r h.ar-bc
';re 1lcom. Zul1cn i;e dus af sprclie,n voor'[aan al.l c ]tc]ci-L oi)cr voor &r:L_tiiiooc_digrngen?. ilc ,r,,rensen c.an ooli Sllllic nog cLjr- 1-,ocCl s"izircl toc.

i iT_T
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HYPOTHËKEN?
Belangrijke zaken boepreok le met vakfirenssnt nr#,

venzekeringsadviesburea u
rcelands bv

steenakkerplein í ia-i2, gilze
teleÍoon: 0161-4.5 17 20 Íax: Oí6i-45 iO 09

. SPEELTUIN
(Volgens de níeuwe normen en regels)
+ KLEINE KINDERBOERDERIJ

. PARKEERTERRE IN

EETCAFE

D'n Brooy
Chaamseweg 21 - Gitze - Tet. 0í61 -4S1S4g

ïrp

ry%

o

landsI

wirken tt/akelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekaclviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

NIEUW BIJ EETGAFE D'N BROOY

De openinqstiiden blijven het gehele jaar door hetzelfde
Maandag: gesloten
Dinsdag Um donderdag: vanaf 11.00u-)

Um zondag vanaf 10.00u

Een nieuwe naam in zekerheid



Open kaa rt
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Lijfspreuk:
Hobby's
Lid v.v.Gilze sinds
Status bij de club:
Beste trainer:
Mijn idool:
Roken:
Drinken:
Stamcafé:
Moet lachen als:
Dat is maar lastig:

Winst betekent voor mij:
Verlies betekent voor mij:
Favoriete muziek:
Politiek partij:
Een meevaller:
Een tegenvaller:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
Mooiste vrouw:
|e sportkwaliteiten:
Beste systeem:
Mening clubblad:
Slechte smaak:
T.v. programma:
V.V. Gilze moet verbeteren:

Op mijn verjaardag geen:
Geloven in:
Hartenwens:
Hekel aan:
Romantiek:
Ochtendhumeur:
Laatste boek:
Een goed advies:
Dat is fantastisch:
Vakantieoord
Bewondering voor:

Rob Oprins
Wildschut rz
zz-o6-r979
Doen waar je zin in hebt
Voetbal
rg87

]eugcileider en selectiespeler
Louis Bouman
Romario
Nee
Alleen in het weekend
De Tip
Er onder de douche gezongen wordt
Als het voetballen pas op zondag-
ochtend afgelast wordt.
Hoppa!!!!!!!l!
Even goed balen
Een zeer breed assortiment
Geen
Als Ohran om 3.3o uur nog open is
Lage trainingsopkomst
Alles uit de frietpan
Vrolijk
Ik krijg teveel gele kaarten
Eentie die niet zeurt
Goede inzet, vriiwel altijd aanwezig
3-4-3
Zou iedere maand moeten komen
Heb je als je voor Aiax bent
Sportprograrnma's
De muziek in de kantine, geen vriend-
jespolitiek en witte sokken
Chagrijnige mensen
Iezelf
Kampioen worden
Schijnheilige figuren, oneerlijke mensen
Nog niet
Gelukkig niet vaak last van
De leesmap van deze week
Ook tussen je r6 en 2o op voetbal blijven
De VASTE supporters van Gilze z

Ik kan me overal vermaken
Mensen die ondanks een zware blessure
positief blijverr

t
0

0
U

$
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EEN VOORZETIE VAN

ï{iels de Bresser

MIJN LEEFTIJD IS IK SPEEI- IN DE

11 jaar D-2

MIJN PLAAIS IN HET ELFTAL IS

Keeper

OP DIE PLAATS IN HET TEAM

Vind ik het leuk omdut ik dun moet duiken

MIJN VOETBALKWALITEITEN ZIJN

Klemvust en doelpunten tegenho uden

Je als keeper moet duiken

MIJN SCHOOL IS DE LATER WORD IK

De Bolster Loonwerker
IN MIJN VRIJE TiJD

Spaor ik tractors, speel ik keyboard, buiten spelen en

TR ZTE ER ZO UIT

IK VIND FMT MAAR LASTIG ALS ._/ computeren

Ik veel tegendoelpunten heb

)iK ZOU TIEEL GRAAG

LK ZAL NOOIT

De scheids uitschelden

II! rËE YI_EL PLEZIEÀALS _

We winnen en sportief doen e

\Groter willen zijn dat ik bij de lat kan

'Ít ons best doen

?P,
Ik een mssnd niet meer kan voetballen

IN MIJN DROMEN

Wou ik dat ik van der Sar was

TOT SLOT WIL IK JULLIE LATEN WETEN DA]

De nieuwe tenues mooi en.fiin ziin

\

\
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Àan die trotse ogen ziet r_r hcr direcr: tlcze

jongens giren \'()or elkaar door het vLrur. Do,rr

niets laten z-ij zich urr her veld slaan. Àl knjgen zc

er ticn rcqctr. \1et z'n lllcn l.rct r. e ld ()p, ltre r z'tl

allcn c'r ook rveer al.

Het iclcc- dat je door s,rnrenrverkinq icrs nrot,i:

kunr opbouuen. spreek! tlt R.rlrobenk bijzonder

aan. \Ïaitronr I ()ntclirt rve tnitltie n ut onrt \itrTte n,

leving srlrrn. ()nrdar u'c rrlrij.i ons srrcnrlc [rilclrrrecn.

Orik.rls illr l.crckent,.lat rve onze reser\.es

moelen .renspre ke n. \\ lrnt rve z.erten ons graag in

vor>r .rllerlci cloelen in onzc plaarselijke gemeen-

schap. )"131 r;cltl. n'rrrrrr r.ccl liever nog mc! berrok-

kenhcid. \X,'ij srrrrrn \'oor Lr kllrrr. Ook rrr her laatsre

ilLrirlL:.

Rabobank
Baarle-Nass au en o mstreke n

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

§,e1S:

Met de Rabobank sta je er niet alleen vaor.


