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(@ {A. Hessels
TANKSTATION

Oranjestraat 113 - 5126 BN Gilze
Tel.: 0161-451335

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 shoo kunt u betalen met:
+ Visa Card
+ Euro Card

=* Kontant
+ Bank of giro

= Lokale kaart
+ Multi Tank of Travel Card

Wasserette:
+ Voor auto, Motor, Fiets, Bus, Caravan enz.

ln de Shop kunt u terecit voor:

= Diverse soorten olie
+ Snoep en tabakswaren

= Alle telefoonkaarten
+ Nieuwste CD's

= Diverse soorten poetsartikelen

= Accessoires

Openinqstiiden:
+ Met tankpas: 24 uur per dag, 7 dagen in de week

= Maandag Um vrijdag: 07.00u - 20.00u

= Zaterdag: 08.00u - 18.00u

= Zon- en feestdagen. gesloten

f,stofood Tqnkrtotion f,. llesscls ir een hoofdsponsor vqn V.V. Gilze



COLOFON:

Wiliiam Àkkerrnans & 45s8or
losvanDongen ffi +gz++l

AltoonFaes * +Sa6ZS
Henk vanGestel 8

Voorpaginar
viul a

Verschiiningsdatar
februari, april, iuni,
september, oktober/november,
december

Oplage: 47'

Bezorgklachten Yoorzet:
\rr'i[iam A]kermans 8 4558or

|osvanDongen A +sz++l

Ecstuur W Gilze:
Àimé Cruysbergs (ve) t 45zsar

Cees Kock (secr) Ë 49ro69
Tineke van Vugt (prn) I +stf8s
William Akiren:rlrarrs S 45g8or

PeterBlok § +Sll5u
Leo Diepstïaten Íil 45524ó
FrankvaaHoek I +lrgoE

Bestuur SupporteÍs(lubr
Henk van Gestei (va) § e.lsS+g

Martiin Roovers (secr) ffi 495t87
IohxÀarts(pm.| ffi ,155r4r

f ohn Graalmanr''{ë,9';1,;3r
ChristFeikmans ffi 455488

Contact-p€Ísonen:
leugd:

Toon Faes

SeniorencomA,issix
Frank van Hoek

lktiu iteit arcommis sie
Peter Blok

Onderhoud E pio atisering :
Lco Diepstraten

Sponsoing & PR:
Wiliiam Àkkcrmans

§uppo't,qsclub
Henk van Gestel

Kattinc
Frans Àarts

A +526t5

I +Sr9o8

8 +s3ls,

I +ssz+6

t 4558or

I +sss+g

I 495862

ffiw Wwwtrzet
(8" seizoengang zoor/zooz, augustus zoor, nummer r)

"De Voorzet" is het cluborgaan van:
V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postadres: Postbus r37, 5tz6 Zl Gilze
8 orór - 411gg3

de Supportersclub V.V. Gilze
Heuvelstraat r r, 5 r z6 CM Gilze
E or6r- 45Sr87

ilm dit mummer
Hieronder vermelden wij enkele onderwerpen die in
deze "Voorzet" aan de orde komen:

= Notulen Algemene Ledenvergadering rgggl zooo
3 een Voorzetie van Rick van Haaren

= effe bijkletsen met...... Koos Wirken

= Nieuws van de jeugdcommissie

= Etc. etc. etc.

Goed om te weten:
V.V. Gilze:
o Aanmelden én adreswijzigingen lidmaatschap

V.V. Gilze:
Bif Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, tel. 45tr6g.
Afmelden dient uiterlijk te geschieden vóór 3r mei.
Bij afmeldingen nadien, bliift men de jaarcontributie
van het nieuwe seizoen verschuldigdl

. Aantal leden V.V. Gilze: 453 (augustus zoor)

Supportersclub V.V. Gilze:
o Aanmelden lidmaatschap Supportersclub V.V. Gilze:

Dat kan, graag zelfs. Even een belletje naar 455S49
of een briefje afgeven bii Nerhovensestraat 28

of Heuvelstraat rr en wij schrijven u graag in voor
twee tienties (!) per seizoen.

o Aantal leden Supportersclub: 238 {augustus zoor)

lnleveren kopij voor de volgende "VooÍzet":
. op diskette of........."... via e-rnail:

akkertj e@worldonline.nl
Uiterlijk datum: S oktober zoor
t oP PaPier:

e De kopij s.v.p. inleveren bii de redactie of in de Coca-
Cola-Aktie-bal in ons clubgebouw.

e§sbbloé §e Vooíze& 2@§
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Brood en Banket

Raadhuisstraat 30
5126 CJ Gilze
Tel.: 01 61-451517

Tilburgseweg 78
5051 AJ Goirle

Tel.: 013-5341442
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Uitnodig§ng A§sffi e,ïx#Re

LedertvergmdetrfrrEg"..
Ben ie betrokken bii het wel en wee van
onze vereniging? Neem dan de moeite om
de Algemene Ledenvergadering te
bezoeken op maandag 24 september a.s.

Echt, het is heel belangrijk dat u komt,
want we staan voor een moeilijke periode
waarbii het bestuur uw hulp hdrd, heel
hard nodig heeft" De vergadering begint
om 2o.3ou. Laat ons, en uw vereniging,
niet in de steek!

Bestuur V.V. Gilzc

Effe biikletsen met...

Koos lMirken

Voor even is het stil rond de v-v.Gilze. De

K.N.V.B. kondigde voor enkele maanden
een wapenstilstand af. Maar het spektakel
hangt weer in de lucht. Nog maar korte
tijd en de spitsen worden weer in stelling
gebracht om het vifandeliike doel met
zoveel mogelijk voltreffers te bestoken. In
deze beeldspraak past wel een gesPrek met
Koos Wirken die, alhoewel militair, een

vredelievend persoon is. Op donsdag 17

juli kwam Koos voor een kort verlof terug
uit Bosnië waar hij als SFOR militair
meewerkt aan de vredestaken van het
Nederlandse leger. Even vrii om thuis te

kunnen ontspannen en niet in de laatste
plaats weer voor even samen met ziin
vriendin Marlou. Ook maakte Koos wat
tiid vrij voor "De Voorzet" om wat bif te
kletsen. Voor wie Koos niet kent" Koos
woont aan het |achtveld 32 samen met
ziin moeder Ans en zijn broers Kees en
Bart. Koos is zz jaar en speler van de

selectie van de v.v"Gilze.Tijd nu orn Koos
aan het woord te laten. Om te beginnen
Koos hield het al weer bijna 4 iaar geleden
voor gezien bii de v.v.Gilze. Koos:

"Inderdaad, er was een conflictie ontstaan
waardoor ik liever Ílaar een andere
vereniging ging. Sjoerd de |ong trad voor
even op als spelersmakelaar rn zo

gebeurde het dat ik halverwege het

seizoen ry97-tgg8 bii de V.V. Berkdijk
terechtkwam" Het werden z seizoenen
waarin van alles gebeurde. Om te

beginnen werden we in mijn eerste

seizoen kampioen. We versloegen in een

beslissingswedstrijd in Gorinchern Fluks
met maar liefst ro-o. Dan te ureten dat we
er in de competitie twee keer van verloren
hadden. Fromotie dus. Het seizoen daarop
was het weer raak en speelde we
nacompetitie voor een plaats in de 3"
klasse. Dat feest ging niet door. Al met al

toch een leuke ervaring bif dat hechte
Berkdijk want in miin beleving is deze

vereniging een grote familie. " Zo vat Koos
samen. Toch werd het weer de V"V. Gilze
waar het eens allemaal begon in de E-2. "
|a, uiteindelifk speel je dan toch liever bij
een vereniging met ie eigen vrienden.
Bovendien was ik toen gelegercl in
Oirschot wat al met al veel reistiid zou
gaan kosten waardoor het weer de V.V.
Gilze werd. "Aldus Koos" Doordat je

beroepsmilitair bent rnnet je ook bii de

V.V. Gilze nogal een verstek laten gaan?

"Dat klopt, maar vanaf novernber komt
daar waarschiinlijk verandering in dan zit
mijn Bosnië tiid erop en kan ik rne ook
weer op het voetbal gaan richten"" Zo

verzekert hii. Hoe kwam Koos tot de

keuze militair te worden? "Miin interesse
is gewekt via de banenwinkel in Breda. Ik
ben in iuni'98 begonnen rnet de algemene
militaire opleiding van 3 maanden.
Daarna werd me een contract van z I iaar
aangeboden en kon ik verder met de

basisopleiding infanterie. Inrniddels maak
ik deel uit van het r7'infanterie bataljon
Prinses lrene, de garde fuse].iers. Een

mond vol. Het is wel evetl wennen al die
militaire termen. Ze moeten duidelijkheid
brengen in de organisatie van het leger.
Dat geldt ook voor de rangen en standen
waar ik me overigens bes.;t in kan vinden.
Wel word ik wel eens pissig op de

studentjes die net van de K.M.A. of K"M"S

komen en al met een air rondlopen alsof
ze de bevelhebber van het treger zijn,
terwijl ze nog geen enkele
praktiikervaring hebben. Maar al met al
bevalt het me pri:na. Regelmatig sporten
in de baas z'n tifd, kans oÍn te studeren,

Clubblad De Voorzet, xr"rgarstus ?S0'l pas. 1



G E ZA ME ]'{LIJKE ru S TE L E I N S
EI{ CAFETARIAHOUDERS

CAFE RESTAU RAAIT ZA LE|V
CAFE
RESTAURANT SPORTHAL
CA FE ZA LE]',i SIVA CK B A R
CA FE RESTA U RA N ZA LEI:,/

HOTEL RESTAURANT
CAFE
KI|TALIT'ARItl
EETCAFE
BAR

DE HOOIKAR
DE POMP
ACHTER DE TLUJVT.IES

DEAI HEUI,'EL
,I 

CENTRIJ]Ví
DE KROIVïlN
DE TIP
'r CEI{TRtllt!
DEAI BROO}'
I}A LOE

Nieuwstr.3S
G ilze
tel: 0161-453813

à'ffilffiÀtt:ïlïi:ï
Maritama

schoenen

DAMESSCHOENENJ HERENSCHOENEN

KINDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRIJËTIJDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Alle Leden vanV,V.GILZE

10 7o kortinq oD :

Voetba [s cho enen, s cheenb e s chïr niers, vo etba I kou s en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE,STOMERU
§Uaar kunt U beter terecht voor een deskundig advies????

vrijdag koopavond Jinsdag dr gehele dag gesloten
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persoonliikheidsvorming ziin o.a. zaken
die ie in het leger wel op moet pikken. fe
moet er voor gaan. Ik rnaak ook maten
mee die er de kantjes vanaf lopen en dat
irriteert me biizonder"" Za zegt Koos

beslist. Zoals al duidelijk werd is Koos
SFOR-militair in Bosnië voor ongeveer een

half jaar. Ap ,l iuli gaat hii na een kort
verlof weer terug om ziin biidrage te
leveren aan de taken van het leger.
Natuurliik zijn we benieuwd waaruit die
taken zoal bestaan. Koos: "Het is nogal
veel omvattend, maar om eens wat
hoofdtaken te noemen. |e gaat via een tolk
met de plaatselijke bevoiking in gesprek,

wat we noemen, sociale patrouille. De

gegevens uit deze gesprekken worden
verzameld en van hogerhand bekiikt men
wat daarmee te doen. Heel vaak gaat het
over een tekort aan financiën en water.
Dan verder het wachtlopen d.w.z. het
bewaken van wapensites. )e kunt ook

Q.R.F.dienst hebben wat §taat voor Quick-
Reaction-Force. |e staat dan klaar voor
allerhande incidenten zoals b.v. een

mijnongeval of. rellen tussen de

bevolkingsgroepen. Ook houden we ons

bezig met het onderhouden van het
verbindingsnetwerk waarbij allerhande
communicatiemiddelen gebruikt worden.
Niet te vergeten de helikopter patrouille.
Tijdens zo'n vlucht worden veel
luchtfoto's gemaakt om van belang ziinde
zaken te lokaliseren. Dat is zo een greep

uit een veelheid van taken" Die wii
uitvoeren in het micldelgrote stadje
Bugojno in centraal Bosnië. De bevolking
bestaat daar naast de tsosniërs o.a. ook uit
Bosnische Kroaten. De bevolking is
overwegend Moslim. I{et is wel eveÍI
wennen aan de vreernde geluiden die je in
de omgeving hoort rran de twee moskeeën
die Bugoino telt."Zo ornschriift Koos.
Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de

invulling van de vrije tijd die Koos toch
ook wel wat zal hebben. Koos: "Inderdaad
zo nu en dan ontspannen is een must.
Regelmatig organiseert Sergant Bas van
Erven, voor sommige V.V" Gilze- leden
geen onbekende, een zaalvoetbaltoernooi.
Verder rnaken we gebruik van fitness en
cardio- apparatuur. Ook is er rx per

maand een base- feest. Verder moet ie er
wat van zien te maken met z'n allen. Ik
ben nogal eens op helikopterterrein een

balletje aan het trappen. "Zo zegt Koos.
Hieruit valt op te maken dat Koos ziin
conditie aardig op peil houdt. Dat moet
Henk |ansen en Dennis van Besouw goed
in de oren klinken. Want in November
sluit Koos weer aan bii de selectie. Wat
verwacht Koos ervan? Ik zou, (ik ben maar
even zo vrij) graag op een vaste positie
gaan spelen in de verdediging. Ik heb ure

wat te vaak een iojo gevoeld. Het is niet zo

dat ik dit via "De Voortzet" wil laten
weten. Met Helwin Clemens maakte ik
daar wel eens een praatie over. Ik zie wel
hoe het balletie gaat rollen. Aan motivatie
zal het zeker niet ontbreken." Zo besluit
Koos, die we nog in alle opzichten een

goed verblijf in Bosnië toewensen. Zo

kletsten we even bij met Koos Wirken die
vanaf november weer een welkome
aanvulling zal zijn op de selectie en wie
weet op zijn zo begeerde vaste plaats.

los van Dong*L

Nieuws van de
SUpportersclub....

ro iaar supporterscLub!

Dat gaan wii vieren op zaterdag r5
september. Bii hotel "De Kronen" Iteten
wii u graag van harte weikom. \rvil

wensen onze leden met of zonder partner
veel plezier op dez.e avond" Rond
middernacht deien '*-ij "het"uit" Wat kunt
u van ons verwachten? Mooi en apart is
het wel en heel origineel en t'ruikbaar is
het ook. Onze supportersciub blijft nraar
groeien en daar zijn wij als bestuur trots
op. Ons werk voor u en voor de v.v.Gilze
wordt gewaardeerd. Àls ook u zich aan
wilt sluiten kan dat" Voor slecht f zo,'-
bent u al lid van onze club. Voor de

feestavond nemen wii zonder bijtretaling
geen nieuwe leden aan maar dat is voor
iedereen begrijpelijk dachten wij. Dit is

Clubblad De Voorzet, tril$tlstus 2S0"ï paq. 2



Vmn ffie§tr Sporf
Doelstraat 11,5101 PA Dongen

Telefoon 0162-312733

HBT JUISTE ADRES.VOOR:

Al uw voetbalkleding
en voetbalschoenen

C§ qs

Aannemersbedrij f BoterÍnans B.V.
Nieuwstraat 78a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 4514 45
fax.0L61- 453432

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

Vraag om een vrijblijvende prijsopgave

Lid Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)



beslist op de jaarvergadering en daar
houden wii ons aan.

De ieugd van tegenwoordig.
Dit is een uitdrukking waar ie alle kanten
mee uit kunt. Een grote pluim voor deze
jeugd is op ziin plaats. De sportvelden
werden tijdens de competitiestoP met rust
gelaten. Alle velden konden hierdoor
prima herstellen. Heel erg bedankt voor
jullie medewerking.

Een nieuw seizoen.
De vakantietijd zit er voor de meeste van
ons vrreer op. Het spel kan weer beginnen.
Met zijn allen gaan we de v.v.Gilze weer
op de goede manier laten zien in en rond
de velden. Voetballer veel spelplezier en
denk aan de teamgeest want samen ziin
we sterk.

De kantine.
De kantine staat voor u oPen en on§ team
zal u zo vlot en vriendeliik mogeliik
helpen aan uw natie en droogie. Maar
wilt u ons ook helpen? Houdt de boel
schoon!! Gebruik de afvaltonnen en zet
even uw kopje of glas op de bar. Wii
danken u alvast en wensen u veel plezier
in ons en u\r/ clubhuis van de v.v.Gilze.
Wees zuinig op het meubilair dat een

opknapbeurt heeft gehad. In de "rusttiid"
heeft ons dat vele, ia vele uren gekost.

Maar wii deden dat graag voor de v.v.Gilze
en dus ook voor u allen. IVIogen wii op
jullie medeweri<ing r*kenen wat ook geldt
voor ieder plekje op het sportpark een
visitekaartie voor de hele vereniging.

Hcnk van Gcstcl

Nieuws van de
ieugdcorn rn issie

Start nieuwe seizoen 2t:0ï-2r:c)a

We gaan na een welver"diende vakantie
weer van start \relor een nieuw
voetbalseizoen zoot-zoo z I

Dit seizoen gaan rve van start met 2r
teaÍns:
Ar; Br, tsz (= nieuw!); Meisjes ÀB (= r
rneisjesteam minderl); Dr, $z en d3 (=r D-

elftal minder); Er, Ez, 83, 84, ES en íj6
(=één 7-tal méér); Fr, Fz, FJ, F4 en F5"

De eerste vriendschappelijke wedstriid is
inmiddels al op rg augustus gespeeld en
op zaterdag r8 augusturs is er een beperkt
oefenprogramma geweest met een

uitwisseling met KFC Meer uit Beigië.
Dit werd op z5 augustus gevolgd eioor eeir

bekerprogramma. Op zaterdag r
septernber is er (waarschiinliik) een

volledig eerste competitieprogramrna
afgewerkt.

Omdat het C-veld grondig gerennveer'<l is

en opnieuw is ingezaaictr, rnag hier een

stuk rninder op getrai:rd en gevoetbald
worden. Dit heeft er o*k gez*rgd, dat
diverse teams minder vaak trainen in
vergeliiking met het vorige seizaen. Er
w,olden in ieder geval ook rninder c.q.

voorlopig nog géén wecistriiden op
gespeeld; dus dit zorgt ook voor een

beperking!

Door de herindeling van het KNVB-
district Zuid I zijn wij als vereniging ook
"verhuist" naar Breda (dit was voor ons tot
nu toe Tilburg). Wellicht krifgen we in
het Bredase te maken met andere
gewoontes, waarbii wij ons als vereniging
ook zullen moeten aanpassen. In ieder
geval krijgen we te maken met véél andere
aanvangstijden van wedstrijden (met
name bii de Pupillen!). Wii houden wél
voor onze thuiswetlstriiden de oude tiiden
aan!

Overzicht van de tearm.s: In<IeÍing
competitieiNaiaarsreeks en de

Ieu gdtreiders/[eugd,trairrers;

Ar: z'klasse Az6
Volledige competitie
Anton BoekweitlBas Kokx

Br r'klasse Br4
Volledige competitie
Louis Bouman/Rob Oprins

Clubblad De Voorzet, augustus 2001 pas. 3





Bz 3" klasse 846
Volledige competitie
Iack Kreeft/Mark Aarts

Cr r'klasse Cr4
Volledige competitie
|ohn Graafmans/Piet Broeders

Cz 3" Klasse 3o3 Najaarsreeks
Toon Faes/Peter Blok/|immy
Klaassen

C3 3" klasse 3o6 Najaarsreeks *

Harrie Coenders/Peter Blok
Mr 3" klasse Moz Naiaarsreeks

Mart Machielsen/Annie
Akkermans

Dr r'klasse Dr4
Volledige competitie
Martin van Gestel/[urgen Arts/]an-

|aap van Dorst
Dz 3'klasse 3o5 Najaarsreeks

Ian OprinslFrank
Vermeeren/Marcel Hendrickx

D3 3'klasse 3o9 Najaarsreeks
Raymond Bink/|ohn Looijkens/Bas
Vermeulen

Er 3" klasse 3o3 Naiaarsreeks

|an van Hoek/Peter Geerts
Ez 3" klasse 3o7 Naiaarsreeks

Geert Martens/[an van Gestel
E3 3" klasse 3rz Naiaarsreeks

Gerard Gijsbrechts/llse
Klaassen/Martin van Gestel

E+ 3" klasse 314 Najaarsreeks
Adriaan van Alphen/Anja Oprins

E5 3" klasse 323 Najaarsreeks
Giesbert V/irken/Wil van Miert

E6 3" klasse 326 Najaarsreeks
Toon Pelkmans/[ac Kusters

Fr 3'klasse 3o3 Najaarsreeks
Henk Biirii/[oost Appels/Hans
Hamels

Fz 3'klasse 3o6 Najaarsreeks
Arie van Alphen/Piet Martens

F3 3" klasse 3o6 Najaarsreeks
Harrie van den Ouweland/Nuri
Tekbas

F+ 3'klasse 318 Najaarsreeks
Kees van der Heijden/Henk
Pelkmans

F5 3'klasse 3zz Najaarsreeks
Corné Oprins/Vacature

Zoals iullie zien:

Ondanks het respectabele aantatr treiders

en trainers zijn er toch nog enkele
vacatures als jeugcilei der/j eugd traÍ.ner.
Heb je interesse én zin en tiid om een
jeugdteam van de V.V. GIt7,Ë te

begeleiden, op de trainingsavond(eni
en/of op de zaterdag?
Bel dan naar Toon Faes (ieugdsecretaris):
Telefoon 4526751

We kunnen met een gerust hart weer het
nieuwe seizoen in!!!
\Me hebben er weer zin in!

Toon Faes

lnrichting van de
kantine als NIEUW!!

In de winterstop rrerden de barkrtlkken
onderhanden genomen. Schuurpapler,
aÍbiitmiddel en glas kwarnen er aan te pas

om de krukken blank te krijgen. Het
resultaat mocht er zijn, Ínaar om op deze

wiize ook de stoelen en de tafels aan te
pakken dat ieek het bestuur voor cle

vriiwilligers eeÍr o,nmogelijke t*ak. Zie
daar, Henk van Gestel ging aa:t de sÏag rnet
de eerste twee stoeleil" Ze tÀ/aren rrlooi,
maar hoeveel arbeid had het wel niet
gekost? 6o Stoelen blank schuren rn
opnieuw behandelen weken rnisschien
wel maanrlen werk" Henk weraj
gewaarschuwd: als je er echt aan begini is
er geen v/eg meer terug" lïenh sÏ<:eg alle
raad irr de wind en wist |ohn Aatts z':t-rg1'

te krijgen om mee te heïpen. ilau aar: eiag,

avond aan avonr"l 'rrverd er in lre

Nerhovensetstraat ge'*lerkt nm de strlelen
mooi te krijgen. Zelfs opr dr: x*ndagmtíc{e.Xag

moest er doorgewerkt w'crd*n" Fíet hee*t
heel wat glas gekocht ont ;riie oude lage:r
van de tafels en de stoelem Le haXeu, r:naar

wij stonden versteit toe wr van vakantie
terugkwamen. Dc klers rvas haast geklaar<i,

48 stoelen ais nieuw en de Ïaatsrte r I
stoelen in de planning. \,'mor de

tafelbladen werd naaÍ een *plt:ssing
gezocht, want fineer afklabberí u{fu een
ramp worden.
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Van kozijn tot bedrijfspand!

wii b @#,f MBrffi#?
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VERMEULENbóuwbedrijf

Europalaan 16 5121 DJ Rijen

Tel.: (0161]. 22 77 72 Fax: (0161) 23 03 20

Bovag-garantie
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|ohn en Henk gingen maar door en toe
ook de ondersteilen van de tafels
onderhanden waren genomen was men
het eens. Voor de tafelbladen moest dan
toch maar naar Ton en Toos gegaan
worden.
Het resultaat is te bewonderen in de

kantine. De inrichting is als nieuw. Alleen
door de inzet van fohn en Henk. Een
prachtig resultaat en duizenden- guldens
bespaard voor de vereniging. Klasse.
Ik weet dat wij hen het grootste plezier
doen om zuinig met de spullen van W
Gilze om te gaan. Laten we dat zeker doen
met de kantine inrichting en laten we

[ohn en Henk op deze manier merken dat
we hun inzet waarderen.

Het C-veld.
Zoais de meeste leden a.i wel zttllen weteri
heeft het C-veld een grondige renovatie
ondergaan. Orn de rvaterdooriating van de

grond te verbeteren is er fors rrit zand in
de ondergrond aaregebracht. Dit wit zand
rnoet tevens bijdrage tot stahilisatie van
de ondergrond,
Het mag duidelijk zijn dat het gras eerst
goed rnoet wortelen alvorens het ewaar
belast kan worden. Om deze r*den mag dit

veld alleen door de pupillen gebruikt
worden voor het spelen van wedstrijden.
Voor iedereen betekent het niet kunnen
gebruiken van het C-veld iets minder
trainingsfaciliteiten. Heb daar begrip voor
en laten we er samen voor zorgen dat we
het volgend seizoen een goed
trainingsveld hebben.

Onderhoudsploeg.
Het lifkt zo gewoon, maar de
onderhoudsploeg heeft weer een
gigantisch werk verricht. Al het onkruid
is weer verwijderd, de paaltjes gewit, op
tijd het gras gesproeid, koniinen holen
gedicht etc.. Dat we niet de grasmat van de
kuip hebben daar kunnen wij niets aan
doen. Wii hebben een grasrnat die
kwalitatief minder is, Ínaar door eie

onderhoudsploeg wordt er wel voor
gezorgd dat de velden en de rest van het
sportpark er zo goed mogelijk bij tigt. Wii
klagen wel eens, rnaar heel veel ploegen
zouden trots zijn op een sportpark als dat
van de W Gilze. |ac, fac, Ad en al die
andere vrijwilligers verdienen een groot
compliment. Laat dat ook eens horen.

Leo Diepstraten

NOTULEN ALoEMENE IAARVERGADERTNG VV GTLZE VAN 16 CIKTqEER 2004

Aanwezig , Namens het bestuur waren aanwezig lMilliam Akkermans, Aimé
Cm1:sbergs, Leo Diepstraten, Frank van Hoek, Ad Klaassen, Cees Kock,
Mart Machielsen en Tineke van Vugt.
Namens de leden bezochten 34 personen deze vergadering.

Verhinderd: Bericht van verhindering werd ontvangen van Toine Beenhakkers, Peter
Blok, |an Boomaars, Louis Bouman, André Frietman, )an van Hoek, |erry
Koenraad, ]immy Klaassen, Mark Machielsen, [ohn Michielsen en Peter
van den 0uweland.

oÍ OPENTI\IG

Om 2o.35 uur opent Aimé de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkorn.
Het tijkt of er dit jaar een grote opkomst van de leden valt te noteren maar
waarschijnlijk heeft de volle kantine te maken met het groot aantal jubilarissen dat
vanavond gehuldigd zal worden. Iedereen heeft bij de koffie een tompouce met het
logo van de z hoofdsponsors ontvangen.
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o2 HULDIGING IUBILARISSEN

Zoals gewoonlijk beginnen we met de leden die z5 jaar lid ziin en natuurliik wordt van
iedere jubilaris weer in het kort zijn loopbaan bij voetbalvereniging "GILZE" uit de

doeken gedaan.

|ohn Klaassen, zoon van d'n Ad, is een speler die ook de lagere elftallen van Gilze heeft
doorlopen. Tevens heeft hij diverse jaren als speler/leider gefungeerd hetgeen hii met
veel plichtsbesef uitvoerder Momenteel is ]ohn, samen met llse, de vaste supporter
van zijn dochter Manon die tussen de iongens een aardig balletie weet te trappen. En

zo wordt de traditie van de familie Klaassen voortgezet. Bart van Riel maakte ook lang
deel uit van de selectie en was daar steeds een zeer gewaardeerde kracht. Hii hangt
vaak zowel in als buiten het veld de clown uit. Aimé vertelt hierover een anekdote die

hem werd meegegeven op een toevallige ontmoeting op een tennispaviljoen. Martijn
Roovers voetbalde in lagere seniorenelftallen en is ook nog een tijd ieugdleider
geweest bii de C-iunioren. Mornenteel is hii secretaris van de succesvolle

supportersclub. Martijn is een trouwe klant van de kantine, heeft een vaste P1aats oP

de tribune en bezit als enigste een dienstwoning aan de rand van het sportpark. Hans

Hamels heeft meerdere seizoenen in de selectie gespeeld en is momenteel nog actief
als jeugdieider bij de F-pupillen. Hans staat erom bekend dat hii sfeer kan brengen in
een elftal en is een soort Philip Cocu, die overal inzetbaar is. De vier genoemde
jubilarissen ontvingen ieder een herinneringsspeld en de meegekomen partners
kregen ieder een bos bloemen.
Dan stappen we over naar de 4o-jarige jubilarissen. fac Clemens speelde anderhalve
keer in Gilze r, het type middenvelder, rnaar was buiten het voetbalveld op vele

fronten erg actief. Ia" was bestuurslid, kantinebeheerder, had zitting in de

kantinecommissie en de elftalcommissie en is momenteel nog actief in de

onderhoudscommissie. Vroeger ging trij op maandagmorgen altiid napraten (koffie

drinken) in de kantine, welke activiteit nu verschoven is naar de vrijdagmorgen. |ac
Broers was op voetbalgebied geen hoogvlieger maar wat hii daarbuiten voor onze

vereniging nog steeds doet valt moeilijk met een pen te beschriiven. Alhoewel de Lotto
en de Toto tot het verleden behoord zien we hem nog dagelijks bezig als terreinknecht,
klusjesman en actief lid van de reclamebordencommissie en de commissie onderhoud.
Omdat hii zich vaak per mountairrbike over het spoïtpark begeeft heeft hii de bijnaam
Brentjes. Beiele jubitrarissen ontvangen een herinneringsspeld met diamant en voor de

dames is er een bos bloemen.
Tenslotte zijn er nog de 5o-jarige f ubilarissen. Gerard Aarts was jaren de sluitpost van

Gilze r en ook daarvan kwam Aimé met een verhaaltje. Iarenlang was Gerard actief als

verzorger van Gilze r en heeft ook heel wat afgeklust bij de vv "GILZE". Hierbii
noemen wii ziin activiteiten bij zowel de nieuwbouw van de kantine als de renovatie
van de kleedkamers. Louis van Trier was speler van Gilze r en wàs terug te vinden op

de positie van linksback. In ziin veteranentijd zorgde hij vaak voor de komische noot
door bijvoorbeeld als Abraham te spelen als er iemand de leeftiid van 50 jaar bereikte
hetgeen erg werd gewaardeerd binnen het team. Later is Louis leider geweest van Gilze

3. Momenteel bezorgt hij nog het clubblad "de Voorzet" voor zijn wijk. Zowel Louis als

Gerard ontvingen een beeldje als blijvende herinnering terwijl hun partners een bos

bloemen kregen aangeboden.
Na de huldiging vraagt de voorzitter of er bezwaren zijn dat de païtners van de

iubilarissen tijdens de vergadering aanwezig blijven
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03 NOTUTEN ALGE&{§NE I.&A&VERGADURLn{c vAN za Snpr

Deze notulen werclen zonder r:p- of aanmerkingen door de vergadering goetlgekeurel

04 FINANCIEELJAARVERSTAG

A Financieeljaa#ËIglag"r999-zaoCI

Via een scherm preseRteert Tineke de cijfers van het afgelopen iaar. Zii doet dit
door de werkelijke ciifers te vergelijken met het budget. Enkele posten die erbij
de resultaten uitspringen worden nader genoemd. Het gaat hierbii om de inkoop
en verkoop kantine, de lagere personeelskosten door het opstaPpen van trainer
Hans Rasenberg, de hogere kosten van huisvesting door de stijgende kosten van

gas, water en licht. Deze energiekosten vragen speciale aandacht voor de

toekomst en iedereen wordt verzocht attent te zijn met het energieverbruik. De

afschrijvingen zijn ook hoger dan normaal omdat de coachjassen vervroegd zifn
afgeschreven ten laste van het resultaat. Totaal gezien kennen we een positief
resultaat van / 3.55o,oo terwijl et f t.o54,oo was begroot. Als we de balans

bekiiken zien we dat de rnateriële vaste activa nog steeds een waarde van .,tf

ró8.759,oo vertegenwoordigd. De overige vorderingen ziin een heel stuk lager (f
r z.r9z,oo) maar dit komt door de 1[ 55.ooo,oo die de gemeente heeft overgemaakt"

Na deze presentatie kriigt de vergadering de gelegenheid om vragen te stellen
maar hiervan maakt niemand gebruik.

Verslas kascontroiecommissie+

Narnens deze comrnissie doet fan Faes verslag van de controte die op 5 oktober is
uitgevoerd. |an geeft aan incidentele steekproeven te hebben genomen en geen

onrechtrnatighectren te hehben geconstateerd. Tenslotte heeft de

kascontrolecornmissie een aki<oordverklarin g opgesteld.

Decharge penningnnegster
Namens de gehele vereniging is er een dankwoord van Aimé richtíng Tineke en

de vergaclering gaat errnee akk*ord dat de penningmeester wordt gedectrargeerd

voor het geveierde beleid oveï Íg9g-2ooo.

D Eegrsliugsela$en*Laso-3Ëar-

Alvorens de begroting te gaan behandelen geeft Tineke aan dat het bestr.iur zich
zorgen maakt v*nr de iclekornst. Eij de Ontvangsten zi*n tiue *€:ïl terugloop van
de omzet van ele kantine, De sponsorinkomsten ziln rtralende door de iets

aflopende .r:untracten" Bij ele Uitgaven zien \I/e eeïï sti.jging in de

personeelskosten" L'toÏ< bii d.e 1,.v" GXLZE komt Ïret vrijwitrligersprobleern om de

hoek kiiken en zultren wij er :riet aan ontkomen om sleuteifuncties te rnoeten

betalen. Vanwege het nieuwe }:eheer van ele kantine zien r,nre ook hier eem

stijging en de k*sten van Energie zijn reeds bij de bespreking van de ci.lfers aan

de orde geweest. De huur san de accomrnodatie zal ele kornende jaren fors gaan

stiigen door *le nieuwe norrnen van de gerneente. Ook de afschriivingen zijn fors

hoger door de aanschaf van de nieu"we kleding. Dit alles trij elkaar zorgt vocr een

negatieve begroting van f 3.927,ao. Voorheen was het beleid oÍn een vetlaag te
crei:ren rnet sterds een nihil begl*ïing maar deze keer ontkomerr we er niet aan

om een negatief saldo te begroten. Orndat we vorig jaar op een positief saidr:

uitkwarnen van / 3.§oo,oo is ons voorstel orn dit te conlpensereï] rnet het
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negatieve begrotingssaldo van f 3.gz7,oo. Als kanttekening plaatsen we hierbij
onze bezorgdheid voor 2oor-zooz etc. Door de steeds hogere personele kosten en

afschrijvingskosten is het niet haalbaar budgetneutraal te begroten, zodat we in
de toekomst niet meer aan prijsverhogingen in de kantine plus verhoging van de

contributie kunnen ontkomen.

Hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen waarvan alleen Toon Faes

gebruik wil maken. De afschriiving van de kleding is fors hoger, hoe is dit te
verklaren? De vorige kieding heeft 6 iaar meegegaan en was al gedeelteliik
afgeschreven. De nieuwe kleding is gekoppeld aan de sponsorcontracten welke
ook voor 4 iaar zi jn afgesloten. Vandaar deze stiiging.
Hierna vraagt Aimé de vergadering akkoord te gaan met de voorgestelde

negatieve begroting van / 3.gz7,oo met de aantekening dat er nagedacht moet
worden over de toekomst en dat er meer inkomsten gegenereerd moeten worden.
Met handopsteking gaat de ruime meerderheid van de vergadering akkoord.

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 Peter Blok en Ad Klaassen aftredend. Peter wil zich wederom
beschikbaar stellen en Ad heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te ziin. Bovendien

heeft Mart Machielsen vorig jaar aangegeven nog slecht één jaar deel te willen
uitmaken van het bestuur zodat ook hii aftredend en niet herkiesbaar is. Omdat er

vanuit de leden geen andere kandidaten ziin aangedragen stelt Aimé voor om over te
gaan tot de verkiezing. Leo Diepstraten en |ohan Oprins worden gevraagd om als

verkiezingscommissie op te treden. Na het tellen van de 4r uit te brengen stemmen (r

iubilaris was na de huldiging vertrokken) komt de comrnissie tot het volgende

resultaat.

o5

v*oor

4r
Tegen Blanco

o o

Dit resultaat houdt in dat Peter de komende drie jaar opnieuw zitting zal hebben in
het bestuur. Namens Peter, die momenteel ziek thuis is, dankt Aimé de vergadering
voor het in hem uitgesproken vertrouwen.

Dan komen we bij het vertrek van de twee bestuursleden. Aimé richt eerst het woord
tot Mart. Het is biizonder iammer dat Mart gaat stoppen maar we moeten ziin
beslissing respecteren. Binnen het team hebben we Mart leren kennen als iemand die

altijd gestreden heeft voor de jeugd. We konden altijd een beroep op hem doen en er is

daardoor een vriendschap ontstaan. Zijn inbreng zullen we zeer zeker gaan missen

maar gelukkig bliift Mart actief bii het meisjesteam. Ook is er een dankwoord voor

[osé die Mart vele keren heeft moeten missen als hii actief was voor de v.v. GILZE.

Namens de vereniging ontvangt Mafi een dinerbon en zijn er bloemen voor |osé.
Vervolgens stapt Aimé over naar Ad. Ad heeft altijd aangegeven te zullen stoppen als

hii 65 jaar zou worden hetgeen ook nu gaat gebeuren. Ad heeft bijna atrle

bestuursvergaderingen biigewoond alleen als deze samenvielen met rnannekesdag dan
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liet hii verstek gaan. Op onze vergaderingen had Ad de gave om als het spannend werd

steeds weer door een nuchtere opmerking de zaak van een andere kant te bekiiken. Als

de financiën besproken moesten worden had Ad wel even wat anders te doen. We

moeten niet vergeten dat Ad, atrs een van de twee oudgedienden (de andere was |os van

Wanrooy) ons als bestuur ontzettend veel heeft geleerd. Zo leerden wij alles niet te
zakeliik te benaderen maar ook met voetballen bezig te zijn. Wii waardeerden ziin
enorme inzet en zullen hem zeker in de bestuursvergaderingen missen. Voor het

overige geeft Ad aan gewoon te bliiven doen wat hii al deed. Ook voor Ad is er een bon

en voor Annie de bloemen.

07 VO.ORUBACHT ToT tID VAN VERDIENSTE

Vanuit de vorige Algemene Ledenvergadering is het voorstel gekomen om Toon

Diepstraten te benoemen als Lid van Verdienste en binnen het bestuur hebben we

deze voordracht besproken. Toon had in eerste instantie aangegeven door ziin
bescheidenheid deze voordracht niet te accepteren maar na een gesPrek met Aimé

bleek hij achteraf toch vereerd te zijn met het voorstel, zodat wii nu de vergadering

door handopsteking vragen Toon te benoemen als Lid van Verdienste. Alle
aanwezigen ondersteunden deze voordracht.
Namens het bestuur hebben we nog een voordracht tot Lid van Verdienste. Gezien zijn
vele werk voor de v.v" GILZE op allerlei gebied wil het bestuur de afscheid nemende Ad

Klaassen ook voordragen als tid van Verdienste. Deze voordracht behoefde geen

nadere toelichting en met algehele stemmen werd ook Ad Klaassen benoemd tot Lid

van Verdienste.

o8 BEN0EMING &ASECINïBOI.EËAMMI§§IE

Volgens het rooster is lVÍartien van Gestel aftredend en de vïaag aan de vergadering is

wie zich híervoor beschikbaar wil stetrlen. |an Broers jr. reageert hierop positi*f zodat

het komende seiaoen de kascontrolecommissie er als volgt uit zaï zien: |ohn Aarts {r},

[an Faes (z) en fan Eroers ir.(:).

09 BESTUURSM§OEPEtINGEN

9.or Zoals reeds is aangegeven ontstaat er ook binnen de v.v. GILZE een tekort aan

vriiwilligers. Ook binnen de jeugdafdeling wordt het steeds moeilijker om aan

leiders en trainers te komen. Ook zif n de bestuurszetels een groot probleem en

zijn er vacatures in de jeugdcommissie en in de kantinecommissie. Bovendien

heeft Tineke aangegeven nog een jaar penningmeester te zullen ziin. \Milliam
heeft al aangegeven zich te willen gaan verdiepen in de financiën hetgeen wel
een open plaats brengt op de post Sponsoring en PR-

9"42 Ook bij de v.v. GILZE merken we een vervaging van Norrnen en lMaarden en er

zijn aI schorsingen door het bestuur uitgesproken. Belediging van
bestuursleden kan niet de bedoeling zijn. De clubscheidsrechters zijn verzocht
strenger op te gaan treden en aan de trainers hebben we het verzoek het
taalgebruik in de gaten te houden.
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9.o3 Wat het kantinebeheer betreft kan het volgende gemeld worden. Het heeft heel

veel moeite gekost om een kantinebeheerder aan te trekken en uiteindelijk is
het gelukt in de persoon van Kees Kuypers. Wel staat hij er alleen voor, dus zal

iedereen daar rekening mee moeten houden. Omdat het ook nog niet geweldig

lukt met het bemannen van de keuken is de lagere service aan de leden het
gevolg. Het bestuur zoekt naar een structurele oplossing maar kan dit niet
alleen, bovendien moeten we voorkomen dat steeds meer werkzaamheden op

dezelfde schouders terechtkomen.

9.o4 Over de Privatisering kunnen we het volgende melden. Er is een afspraak

gemaakt dat we de zichtwerkzaamheden zelf uit gaan voeren en medio

augustus 2ooo zou hieraan vorm gegeven kunnen worden. Vorige week

ontvingen wij van de gemeente echter een brief dat een en ander v/at langer
kan duren en dat r ianuari zoor niet gehaald zou kunnen worden door de

politieke wisselingen. We wachten rustig de zaken af.

9.o5 Het veteranenelftal heeft een jaar proefgedraaid en met groot succes. De ploeg

bestaat uit r9 personen en de resultaten waren wisselend. Ook in seizoen zooo-

zoor zullen we met een veteranenteam vertegenwoordigd zijn.

9.06 Nogmaals willen wi) wiizen op de te gebruiken clubkleuren. Volgens het aan

de KNVB opgegeven tenue spelen we in een wit shirt, een zwarte broek en

zwarte kousen. Deze combinatie is bindend en hiervan kan niet afgeweken

worden.
g.o7 Het bestuur stelt voor om voor het achtste achtereenvolgende iaar de

contributie te handhaven. Gezien de stiiging van de kosten zou er voor 2oor-

2oo2 mogelijk wel een contributieverhoging kunnen plaatsvinden.

9.o8 Vanaf deze bestuurstafel willen wij een dankwoord uitspreken richting de

mensen van de supportersclub. Als we zien wat zij dit iaar weer oP diverse

fronten voor de v.v. GILZE hebben gedaan, dan ziin wij hen veel dank
verschuldigd.

9.o9 Vanwege de renovatie van de Lange Wagenstraat is het sportpark een tiidie
moeilijk bereiicbaar. Voor fietsers is de Poort bii Appels oPen en de

autobezitters vragen we om zodanig te parkeren dat er altiid een ziekenwagen
het sportpark kan oprijden.

g.ro Op de tafels heeft iedereen kunnen aantreffen het financieel iaarverslag en het
jaarverslag secretaris. Hierbij het verzoek na aflooP van deze vergadering de

papieren die niet mee naar huis worden genomen in te leveren bii de

bestuurstafel.

9.I I De openingstijden van de kantine zijn als volgt:
Dinsdag r9.oo - 23.oo uur
Donderdag r9.oo - 23,4S uur
Zaterdag o8.oo - r9.oo uur
Zondag o9.oo - r9.oo uur
De keuken is zaterdag en zondag open van r2.oo tot r7.3o uur.
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IO RONqVRAAG

Ad Marijnissen Het is triest te constateren dat er nu reeds vernielingen aan de

kleedkamers hebben plaatsgevonden. Aimé geeft aan dat de

betrokken verenigingen telefonisch en via een brief op de hoogte
zijn gebracht maar tot heden toe is de dader dood. Een ander
voorbeeld is de puinhoop die de vereniging Viola achterliet. Na
een telefoontje stuurde de leiders de spelers op de fiets terug naar
Gilze en zii hebben alle troep opgeruimd.

Mogelijk moeten we meer ouders gaan aansPreken om te helpen
binnen de vereniging maar dan komt het contributieprobleem om
de hoek kijken. Leo geeft aan dat inkomsten uit contributie erg

belangrijk zijn voor de vereniging en als de vriiwilligers
vriigelaten worden van contributie valt hier veel weg. Bovendien

ziin er onmiskenbaar veel voordelen aan een lidmaatschap. De

regeling is momenteel zo dat indien iemand leider wordt hii, als

hii hierop prijs stelt, het lopende jaar vrif gesteld is van
contributie. In het nieuwe verenigingsjaar zal hij dan lid moeten
worden. Deze regeling is opgesteld om voor nieuwe mensen de

drempel te verlagen. Leo gaat de leiders die momenteel nog geen

lid zijn benaderen voor het lidmaatschap. Als aanvulling wordt
nog vermeld dat leiders die geen lid ziin ook geen

trainingsvergoeding krij gen.

|an Faes De vereniging is contractueel verplicht om / 6.ooo,oo af te lossen

op het clubgebouw. Mogeliik moet overwogen worden of er
vervroegd afgelost moet worden en wat daarop de boeteclausule
is.

|ohan Oprins Tifdens de huldiging van Bart van Riel is voornameliik het
clowneske van Bart aangehaald maar er mag niet vergeten worden
wat hij op voetbalgebied voor de v.v. GILZE heeft betekend.

Martien van Gestel De mogeliikheid bestaat om op zonnepanelen subsidie te
verkriigen en mogelijk is dit ook iets voor onze vereniging.
William geeft aan dat het nu nog niet rendabel is om een boiler op
zonnepanelen te nemen.

II SLUITING

Niets meer aan de orde zijnde sluit Aimé om zz.jo uur deze Algemene |aarvergadering
met een woord van dank voor ieders inbreng. Hij 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.

Notulen opgemaakt door,
Cees Kock
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Rick van Haaren,

Miin leeftiid is

Ik speel in de

Mijn plaats in het elftal is

Op deze plaats in het team

Mijn voetbalkwaliteiten ziin

Voetbal vind ik leuk omdat

Miin school is

Later word ik
Ik vind het lastig als

Ik word gek van

Ik heb er een hekel aan als

Ik zou heel graag

Het zit goed tegen als

Ik bliif altif d

Sporten die ik ook leuk vind ziin

Ik help miin moeder met

Ik help miin vader met

Ik zal nooit
Ik zou het erg vinden als

Ik heb veel plezier als

Ik kan wel f anken als

In mijn dromen

Tot slot wil ik fullie laten weten
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Ik zie er zo uit.

rz iaar
Dr
rechtsvoor

kan ik goed scoren

snel rennen

het een team-sport is

de Beatrix

vrachtwagenchauffeur

ik geen TV mag kiiken
ruzie
iemand me pest

profvoetballer willen worden

we achter staan

voetballen

voetbal - crossen

de boodschappen

de vrachtwagen

weglopen van de training
ik reserve sta

we winnen
ik voor het doel mis schiet

ben ik rijk
altiid btiif voetballen
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Open kaaft.......
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Lijfspreuk:
Hobby's:
Lid van de V.V.Gilze sinds:

Status bii de club:
Beste trainer:
Mijn idool:
Roken:
Drinken:
Stamcafé:

Moet lachen als:

Dat is maar lastig:

\Minst betekent voor mii:
Verlies betekent voor mii:
Favoriete muziek:
Politieke partii:
Een meevaller:
Een tegenvaller:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:

Mooiste vrouw:
Sportkwaliteiten:
Beste systeem:

Mening clubblad:
Slechte smaak:
T.V. programma:
V.V.Gilze moet verbeteren:

Dat is goed bii de V.V.Gilze:

Op mijn veriaardag geen:

Geloven in:
Hartenwens:
Hekel aan:

Romantiek:
Ochtendhumeur;
Laatste boek:
Dat is fantastisch:
Vakantieoord:
Bewondering voor:
\Mat doe je met r milioen:

Edwin Huiiben
Burgemeester van Poppelstr. 9

r9-7-r979
Ge kèkt mar
voetballen,0p stap en muziek
Í987

selectiespeler
"- Louis Bouman

Daan van Os

nooit
het liefst op een terras
Steengroeve

ik ergens de humor van zie

wanneer je de ham tussen de tosti uittrekt als ie een hap

neemt

3 punten in de pocket
balen
alles wat ik leuk vind
PHBB (Partij Herstel Bourgondisch Brabant)
als ik scoor
als miin tegenstander scoort
BBQ-en

op zijn tiid lam
op zijn tiid te lam
buiten Cel Gerrits bijwijvensjouwen? Nee

komen niet altijd tot zijn recht

4 4'3
OK, zeker wanneer de prent van de maand erin staat

Amstel van de tap
Friends
de velden (vragen naar de bekende weg)

de kleedkamers
gehaast

alles komt goed

dat alles goed komt
dat niet alles goed komt
stereo op 8 en de frietpan op rgoC'
ligt eraan wie ik tegen kom
komt hopelijk nog
de wereld rond
het liefst in de sneeuw
mensen met een passie

elke week bbwlen bij de Linberg

§
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Historie V.V. Gilze
Opnieuw een greep uit onze archieven. Ook toen waren er al problemen met het
maken van de teamindelingen. En wat trouwens ook niet is veranderd: als je

verhinderd bent deel te nemen aan wedstriiden,laat het dan tif dig even weten!

1

Seiz 62-1 ()

g e d.agen en het nicu]/yc seizocn za! wcer zi jn aanvailg nelnen§

De samenstolling dcr elftallen zal d"it scizoen 6rcbeuren cloor de vol-
gend.e pcrsoen. Gilze íf d.oor c1e I{ccr P. v' Bladc}, clc and-cre zes elf-
tallen d.oor d"e Heren, J.Klaas sen.. Ií.Die pstraten cn oncle rge teltend.e '
Í{at öe' samenstel}ing betrcft nog hct volgendc: Gilzc 5,617 , zu}len
aIle d.rie ongeveer van geli jlce kracht z:-irt, spc len ook aIle drie in d.e

derde klas van de afd.eling Iíoord,-Braba-nt, zodat voor i e c1e re sPelcr
geli jk bliift of hli nu in GtLze , of 7 i-s oP gesteld.
ïn he t verled.en is nogal e<:ns voor ol.{err clat cín sPc}e T is r,reggcble"

ving met de oP stelling van aIle elfta lIcn thi-ri sbezorgd-, lirlaarvoor rno G i'be

nog ko sten vrord. en bcspaa.rd.. Het is cltut ooli cen iï,''re s'bic 1.ran f atsocn o:l
'd.eze aarrschri j ving in te levercrr, lilannccr men vcrhindercl is om nede te
spe1en., bii vermeld-ing van d-creclcn van rrerhinclering. IIct is nu e,en*

. ma-a} voor'l1ng te k
zoerL 1962
beste ver
ning"
Het ad.res

de samenstellers der clfta-llen nie t mogeliiI< tot ccn oPstel-
omen, als de sPe lers Ïrieraan ni ct med.er,,ierken. i"Ioge hct sei-
-1961 voor jullie allen ecn LCz ond.e onts-Panning zi jn, mct 'cte

s'randhou d.1ng zo','rel ti jdens iLe r:reclstrijclen, als bii cle .br:ri*

voor eventueel afschrijving is:

J.Br"ocrs, Sccr.Elf 'balcommissr c

Orani cstrar"'; 17at

rt; 1 - -\:I TZL, o

IffiRÏ{ALÏ}J G },ïEDIIDELï}]G VC0B 0NZ E },TILÏTAÏHE]'T.

1

,6,
gck

VETI, zonder d-aar een kcnnisgeving ve'-::" te clocn , lnctz:.i bi i dc le id"e r
ofe lftalsecretaris. Hercn }c'den jull ie leri jgen welceliiks ecn aanschrij..

spclers.relke hrun clienstplicht vervullcn lcome"r ilcl cens mct de lclacht,
d.at Zti nlet 'r,orden opgestclcl of julst d"an als zc nict inet rrerlof thltis
kunnen zLln, àil zier. l"""rii cchïcr ovcr he t hoofd, ciat ]rct voor c1c

elf tal-coo*r"=i" "o*roogeli ik ià, tclleenlralc cn voor iàO'cr rrilitair af zon'
d,cr1i jk -be onde rzocken ,i,ie llc ,.,róeltend mcn e Ven'brioe I vri j van tli litarre
d.ienst is. Ile beste oplossing is claarom dat ov\zc ruj litairen zelf , zoTro-

àig if:.à vrecl<, een Jiaàrtic of,. ecn cler hcren van clc etftalcouulissic zcr\-
d.en me1; d.c rned.ecLeling idann€er 1"11cn kan rrord-en thuls vcrÏracht. Ilct spe1cn

va-n een,,Íed.stri:a moót u toch ctic cnliclc cen'ben waard z,iin. ut'Í aa'nvocr-

d-er za} clesgcr,venst gaarne clc convocai;ic aan uv'r ad-rcs in ui:r Iegerplaats
opzend.cn '
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']r

Àarr die trotse ogen zict u het direct: clcz.e

jongens gaan voor elkaar cloor hct vuur. Door

niets laten z-ij zich uit het vcld slaan. Àl knigen zc

er ticrl regen. \ler z-'rt allert i'ret veld op, t'ttct z'n

ailen er ook weer af"

Het iclec tlat je cloor santenw'erking iets nt,r,-,is

kunt opbor,rrven. spreekt de R.rbo[rrrnk [tijzorrJcr

a:rn. \!'aarornl Omdat we nridden in onze s.rrlrcrr-

ievrng staan, Omclar r,ve altr jr'{ ons stecntjc bijdregerr.

Rabobank
Baarle-Nassau en o mstreken

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

:i, :6*&&:

Ook "ris dat berekcnt, r'l:1t we onze reserles

nroeten aanspreken. \\'rrnt lve z-etten orts graag in

voor allerlei doelen in onzc plaatscliike gemeen-

schap. Vlet geld, marrr veel licver nog met betrok-

kenheid. \X/ij staet.r \'(lor u k[aar. Ook rta her laarste

flr"ritje.

Met de Rabobonk sta ie er niet alleen voor.

Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.
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