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AUTOFOOD

A. Hessels v.o.f I

TANKSTATION
Oranjestraat 113 - 5126 BN Gilze; tel.: 0161-451335

De modeme pomp maar n met de ouderwetse seruice

24 uur snel en q kkeliik tanken met:
+ bank of giropas

= lokale kaart (informatie in de shop)

= Multi Tank Card of Travel Card

ln de shop kunt u betalen met:

= visa card of euro card

= kontant, via bank of giro of lokale kaart

= Multi Tank of Travel Card

Nieuw !!! Carwash center:

= moderne wasstraat
+ do-it-your-self wasboxen
+ stofzuigers

ln de Shoo kunt u terecht 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 t/m vrijdag: 08.00u - 20.00u

= Zaterdag: 08.00u - 18.00u
+ Zon- en feestdagen: 10.00u - 14.00u

f,otofood Tonkstqtion Íi. Hessels is een hoofdsponsor vqn V.V. Gilze



COLOFON:

Redactie:

William Akkermans t 455801

JosvanDongen 3 452443

AntoonFaes A 452675

HenkvanGestel I 455549

Vooraagfuia:

Joost van Puijenbroek U 452235

Verschilringodde:
februaÍi april, juni,

sept«óer, oldober/novanber, decenber

Oplage: À1<

Bezorgldachten Voorz€t:
William Akkermans I 455801

JosvanDongen A 452443

Berfirur W Gike:
AirréCruysbergs (uz) Z 452622

Cees Kock(secr/pm) Z 452069

AndréFrieanan 3 455507

Peter Blok A 4fi352
l,€o DieftratËn I 4552,í6

FrankvanHoek t 451908

Bcstuur SuppoÉcrsclub:

HenkvanGestel(vz) t
Martijn Roovers (secr) I

JohnAarts(pm) 8
JotmGraatnans t
Clrrist Pelkmans 8

455549

455t87

4s5241

45599r
455088

Contact-personen:
JeilRd:

Toon Faes

Seniorencommissie:

Frank van Hoek

Akti vi tei te nc o mm i s s i e :

Toine van Alphen

O nderhoud & p rivati s eri nz :
I-eo DiepsfaAr

Soonsorinq & PR:

Willian Akkernrarx

Supoortersclub:

Henk van Gestel

Kantine:

Frans Aarts

I 452675

I 45'908

t 452838

i 4s5246

t 455801

i 45s549

z 455862

De Voorzet
(9" seizoengang 200212003, september 2AA2, nummer í)

"De Voorzet" is hét cluborgaan van:
v.V. Gilze, Lange wagenstraat 52, Gilze supportersclub v.V. Gilze
Postadres:Postbus 137,51262J Gilze Heuvetstraat 11,8126 CM Gitze
8 0161 - 451993 E 0161 - 455187

ln dit nummel,......
Hieronder vermelden wij enkele onderwerpen die in deze
"Yootzet" aan de orde komen:

= kennismaking met de nieuwe hooftltrainer

= nieuws van de jeugdcommissie
:à een Voorzetje van.. .. Sanne van Alphen

=> NIETIW !! Een echte column !!

= notulen vorige jaarvergadering

= jaarverslag secretaris

Goed om te weten:

V.V. Gilze:
o Aanmelden én adreswijzigingen lidmaatschap

V.V. Gilze:
Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, tel. 451169.
Afmelden dient uiterlijk te geschieden vóór 3l mei. Bij
afmeldingen nadien, blijft men de jaarcontributie
van het nieuwe seizoen verschuldigd!

r Aantal leden V.V. Gilze:470 (september 2002)

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

Dat kan, graag zelfs. Even een belletje naar 455549
of een brie{e afgeven bij Nerhovensestraat 28
of Heuvelstraat I I en wij schrijven u graag in voor
slechts 10 euro (!) per seizoen.

o Aantal leden Supportersclub: 240 (september 2002)

V.V. Gilze via internet.....
www.wgilze.tiscaliweb. nl

Inleveren kopij voor de volgende "Voorz€t":
. op diskette, via e-mail of op papier:
Uiterliike datum: 5 oktober 2002
e-mail adres: william.akkermans@home.nl
De kopij s.v.p. inleveren bij de redactie:
Nieuwstraat 82 óf Past. Van Dijkplein ll teGilze

Clubblad De Voorzet, 2402
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"Brammeke"
NTEU\ilE COLUMN!
Beste lezers, hier een nieuw onderdeel in ons
geliefcle clubblad de Voorzet.
Het blad dat boven andere hoogstaande
literatuur staat en doorgaans nog langer onder
de voetbalbedjes blijft liggen dan de'playboy.
Populair in heel het land, en ook internationaal
erg gewaardeerd, behalve in Rijen dan.
In deze column worden het komende seizoen
zaken besproken die over voetbal gaan.
Eigenlijk alles wat met een bal te maken heeft
kan aan bod komen, behalve als het met
tennisballen te maken heeft want aan die sport
verliest de voetbal veel te veel leden. In plaats
van een column had men natuurlijk ook
kunnen kiezen voor een prijswaag of iets
dergelijks maar alle leden van onze vereniging
weten wel dat een bal rond is en hoeveel
grassprietjes er op het trainingsveld staan (nog
verbazingwekkend veel dit seizoen). Deze
column zal geschreven worden door niemand
minder dan ikzelf. Ik voetbal ook bij V.V.
Gilze en mijn conditie is zo goed dat ik
doorgaans in de 3" helft pas echt op gang kom.
Voor klachten op deze column kunt u
natuurlijk bI de redactie van de voorzet
terecht, dan kunnen ze allemaal tegetijk
weggegooid worden zonder dat er iets mee
gedaan word, dat is milieu vriendelijker. Al
met al denk ik dat we een leuk nieuw seizoen
tegemoet gaan. Het bier in de kantine kost ten
slotte nog steeds maar I euro.

'oBrammeke"

Nieuws
van de

@ jeugdafdeling

De rol van de jeugdcoördinator per
leeftijdscategorie:

De voorgeschiedenis
Sinds een vijftal jaren werken we binnen de
V.V. Gilze met coördinatoren per
leeftijdscategorie. Boven deze coördinatoren,

die het eerste team van hun leeftijdscategorie
leiden en trainden, stond de algemene
jeugdcoördinator. Deze jeugdcorirdinator was
in het begin de vraagbaak voor iedere leider.
Het gevolg hiervan was dat deze ene
jeugdcoördinator allerhande grote en kleine
probleempjes naar zich toe geschoven kreeg.
De overbelasting van deze jeugdcoördinator
werd dan ook na verloop van tijd wel duidelijk.
De afstand tussen de jeugdcoördinator en de
leidersltrainers werd steeds groter door de
ontwikkeling van de vereniging. Met name
door de vergroting van het aantal jeugdleden
en dus ook meerjeugdspelers.

De coördinatoren per leeftijdscategorie
trainden en leidden dus het eerste team met als
gevolg dat de spelers in de leeftijdscategorie
waarvan zij coördinator waren eigenlijk niet
goed gevolgd kon worden. De speeltijden van
de wedstrijden lagen en liggen namelijk per
leeftijdscategorie vast. De algemene
jeugdcoördinator diende dus steeds meer taken
van zi.jn leeftijdscoördinatoren op te vangen
hetgean niet werkbaar bleek. Al gaandeweg
bleek dat er bij de V.V. Gilze behoefte was aan
een communicatiestructuur die dichter bij de
leiders en spelers lag. De afstand tussen
jeugdleiders/trainers en de jeugdcoördinator en
de jeugdcommissie leek steeds groter te
worden.

De huidige situatie--
Door de invoering van de huidige structuur
waarbij de coördinatoren zonder team zijn
(m.u.v. ABC-junioren-coördinator) blijkt dat
de coördinatoren als een ware vraagbaak en
probleernoplosser kunnen functioneren naar
hun leeftijdscategorie toe. Ten aanzien van de
ABC is er een maatregel getroffen tegen het
feit dat de coördinator tevens trainer/leider is.
We hebben voor deze leeftijdscategorie een
extra technisch staf-lid met het nodige voetbal-
inzicht aangetrokken. Dit staf-lid is tevens
verantwoordelijk voor begeleiding van de
overgang van dejeugdleden naar de senioren.

De coördinatoren komen nu 5-6 keer per
seizoen bijeen om de voortgang en
samenstelling van de teams en de ontwikkeling
van de (opvallende) individuele spelers te
bespreken. Daarnaast vinden er tijdens het
seizoen een aantal beoordelingen van spelers
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Bel voor informatie:
tel.: 0161 -453922

lnstallatietechniek I Sprangers Gilze

P rafessio n a I s i n tech n i sche

S- IrvsrnLLATtEs
nstallaties

> Mid enspanningsnetten

) Water- en

sa n itai re i nstal Iaties

) Gasinstallatíes

) Hemelwaterafvoeren,

) Meet & Regeltechniek

) Panelenbouw

) Telematica-B installateur goten en riolering
iligingsinstallateur technieken
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plaats. In het huidige seizoen zal er steeds
meer gezocht worden naar samenwerking
tussen teams om spelers te laten proeven aan
andere weerstanden bij het voetballen. Een
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het
meetrainen met een hoger team.

De taken van de coördinator per
leeftijdscategorie
Het takenpakket van de coördinator is drie-
ledig: algemene zaken, organisatorische zaken
en technische zaken.

Algemene zaken:
. Hijlzij is het eerste aanspreekpunt voor de

leiders en trainers van zijnlhaar
leeftijdscategorie.

o Hijlzij is na de leiders/trainers het tweede
aanspreekpunt voor sp{e)l(st)ers en hun
ouders.

o Hijlzij verstrekt informatie van de
jeugdcommissie en het jeugdcoördinatoren

overleg naar de leiders en trainers
. Hijlzij ondersteunt en behoudt de werkzame

leiders en trainers.
o Hijlzij werft en begeleidt nieuwe leiders en

trainers.
. Hijlzij stimuleert deelname aan

kaderopleidingen voor leiders en trainers.

Technische zaken:
o Hijlzij begeleidt en stuurt leiders en met

name trainers bij de uitvoering van hun
functie.

. Hij/zii 'oscout" talenfvolle spelers

. Hij/zi stelt de teams voor het lopende en
komende seizoen samen.

. Hij/zij beoordeelt de prestaties van de
sp{e)l(st)ers gedurende ha gehele seizoen.

Onze coördinatorengroep bestaat uit: Louis
Bouman (ABC), Toine van Alphen (D en
meisjes), Ton Oerlemans (E) en Jan van Hoek
(F) en Martijn Aarts (staflid).

De loekamst
Door de steeds betere prestaties van onze
jeugd, we spelen met zowel A1, Bl, Cl en Dl
in de eerste klasse biedt onze jeugd een

positieve blik op de toekomst. Met de
aanstelling van het staflid technische
commissie met de verantwoordelijkheid voor
de begeleiding van de overgang naar de
senioren hopen wij dat er steeds meer
jeugdspelers kururen uitkomen voor ons eerste
team of zelfs hogerop kunnen gaan. Want de
ontwikkeling van de spelers staat boven
alles...

André Frietman
Jeugdvoorzitter

Notulen Algemene
Ledenvergadering

V.V. Gilze
24 september 20A1

Namens het bestuur aanwezig:
Aimé Cruysbergs(voorzitter), Cees Kock
(secretaris), Tineke van Vugt
(penningmeester), Peter Blok, Frank van Hoek
en Leo Diepstraten.

De volgende leden hebben zich afgemeld voor
deze Algemene Ledenvergadering:
J. Appels, R.G. Boemaars, D.G. Boere, J.M.
Boomaars, R.G. van de Braak, J. Broers, H.J.
Clemens, W.D. Clemens, J.A. Faes, M.
Gerrits, G. Gijsbrechts, C.A. Klaassen, T.F.
Michielsen, W.J. van Miert, J.J. Oprins, W.A.
Oprins, C.P. Oprins-Timmermans, D.G. Peijs,
C.F. Stadhouders, B.C. van Tilburg, C.J. de
Vaan, H.B. ten Velde.

In totaal lryaren er 48 stemgerechtigde leden
aanwezig.
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Organisatorische zaken :
o Hijlzij inventariseert en bewaakt de

taakverdeling van leiders/trainers per team.
o Hijlzij houdt, indien nodig overlegavonden

met ouders, spelers en leiders van zijn/haar
categorie.

. Hijlzij begeleidt de nieuwe leiders/trainers.

. Hijlzij organiseert of plant
vriendschappelijke wedstrijden v an zijn/baar
teams in overleg met de
wedstrij dco<ird inator.

. Hij/zi stemt de toemooien met zijnlhaar
leiders af.



1. Opening
De voorzitter opent de Algemene
Ledenvergadering met een minuut stilte in
verband met het overlijden van Jan de Vet. De
voorzitter vervolgt met een welkomstwoord
voor de aanwezigen en heeft een speciaal
woord van welkom voor de gekomen

2. Huldiging jubilarissen
Dit jaar is een speciaal jaar in verband met het
feit dat er sprake is van formeel zes
jubilarissen.
50 jarig jubileum
Vanwege zijn SD-jarig lidmaatschap wordt Jan
de Vet postuum gehuldigd. Het hoofdbestuur
heeft de familie de Vet uitgenodigd om
aan'wezig te zijn bij de Algemene
Ledenvergadering. De familie de Vet heeft
zich schriftelijk afgemeld om emotionele
redenen.

10 jarig jubileum
. Bart Cornelissen: hij is 52 jaar, is gehuwd

met Johanna; pas op latere (eugd) leeftijd
gaan voetballen. Vanaf 1961, eerst als
voetballer (3 à 4 jaar), later keeper. Hoe
kwam dit zo'l Het C-team had in de wedstrijd
geen keeper. Bart ging onder de lat. Hij deed
dat zo goed dat hï van leider Willem
Diepstraten moest blijven keepen. Bart is
later ook keeper van Gilze I geworden, met
als hoogtepunt het seizoen 198311984,
kampioen van de 4" klasse én het behalen
van de finale districtbeker, hetgeen
resulteerde in een deelname aan de KNVB-
beker. In en tegen Heerenyeen werd
verloren, maar het was een enorme ervaring!
Bart is een trouwe bezoeker van de
wedstrijden van Gilze I en bezorgt in zijn
wijk ons clubblad. Gezien zijn ervaring bij
de PTT was inwerken destijds overbodig.

o Frans Geerts: hij is 54 jaar, is gehuwd met
Marly, tot 1992 (?) secretaris van V.V.
Gilze. En dan te bedenken dat het gebruik
van computers nog niet zo'n gemeengoed
was, dus zal Frans menig briefie met de
typemachine hebben gedaan. De
ledenadministratie heeft Frans ook lange tijd
in beheer gehad, voordat hij dit overdroeg
aan Wiliiam Akkermans, die dat daarna
middels een speciaal PC-programma
automatiseerde. Voor Frans was dit allemaal
handwerk! Omdat, net als tegenwoordig,

bestuursleden een uitstervend ras waren,
hield Frans enkele jaren ook de financiële
administratie van de kantine bij. Als
voetballer maakte Frans zich z@Í
verdienstelijk in het eerste van... ........de
veteranen. Want Frans heeft altijd in de
lagere elftallen gevoetbald. Zijn bijnaam: de
'oGento" van Gilze, maar dan de langzamere,
maar even betrouwbare, versie.

25 jorig jubileum
o Mark Faes: 33 jaar, gehuwd met Miranda.

Mark is pas op latere leeftijd bij de selectie
terechtgekomen. Heel veel in Gilze t heeft
Mark niet gespeeld, het meeste van de
selectie-jaren speelde hij in Gilze 2 (ca. I
jaar?). In Gilze 2 kan de promotie met het
winnende doelpunt (kopbal) in de laatste
minuten als een sportief hoogtepunt worden
genoemd. Hoewel Mark in feite iemand is
die weinig blessures kende, moet hij nu toch
min of meer noodgedwongen stoppen omdat
hij steeds meer last keeg van zijn rug.
Misschien is hij met stoppen nu wel op tijd,
want dat is juist wat er blj Mark meestal
"ontbrak": hij was vaak net op tijd of net te
laat aanwezig.

o Jos van Gils: 55 jaar, gehuwd met Marie-
Louise. Toch even controleren want met die
Ieeftijd, slechts 25 jaar lid? Navraag leerde
echter dat Jos tussentijds getransfereerd is
naar Viola. Dat was in de tijd van trainer
Chris Feijt. In zijn eerste periode speelde Jos
als snelle linksbuiten in het eerste van Gilze.
Op latere leeftijd, toen hij dus was
teruggekeerd bij Gilze, ontwikkelde hij zljn
image van snelle linksbuiten naat een
langzame middenvelder. In uitwedstrijden
kwam hij het beste tot zijn recht. Dat kwam
omdat hij zich altijd veel met het publiek
bemoeide en daar had je in uitwedstrijden
minder last van. Maar Jos heeft zich niet
alleen als voetballer verdienstelijk gemaakt.
Hij heeft zich enkele jaren ingezet als
kantine-medewerker en niet te vergeten als
bestuurslid. Zijn specialisatie was toen het
onderhoud etc.

r Toine Weterings: 33 jaar, gehuwd met
Suzanne. Toine heeft zich nooit ingespannen
om in de hogere senioren elftallen te spelen.
Het is een puur rekreatieve speler, die meer
genoot van het gebeuren om het voetbal
heen. Hoewel hij meestal op het halfueld
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speelde, was Toine ook op andere posities
irzetbaar. Juist omdat hrj gaag een avondje
gaat stappen, stond hij zondagmorgen vaak
met hoofdpijn op het sportpark. Dan is het
makkelijk om zelf leider te zljn, zodat je
jezelf al snel reserye kunt zetten. Om dan op
te treden als vlaggenist was dan een goed
alternatief hoewel hij het ook al eens
presteerde om in de dugout in slaaf te vallen.
Maar wat we zeker niet mogen vergeten is
dat Toine via zijn Autobedrijf een prima
sponsor is voor onze vereniging!

3. Notulen van de Algemene Leden
Vergadering (ALV 2000) van 16 oktober
2ooo

Alvorens ovor te gaan tot de bespreking van de
notulen van de ALV 2000 worden er twee
punten naar voren gebracht vanuit de
aanwezigen.
ln de eerste plaats wordt er geen bezwaar
gemaakt tegen de aanwezigheid van de
partners van de jubilerende leden bij deze
Jaarvergadering en de bespreking van de
notulen van de A.L.V. 2000.
Het tweede punt wordt door de supportersclub
V.V. Gilze aangebracht. In verband met hun
tienjarig bestaan dit seizoen heeft het bestuur
van SC V.V. Gilze een attentie voor het
huidige hoofclbestuur. Een ingelijste sjaal
wordt overgedragen door Henk van Gestel aan
Aimé Cruysbergs.
De notulen van de A.L.V. 2000 worden zonder
opmerkingen geaccordeerd, waarna de
voorzitter Cees Kock bedankt voor de
opstelling van deze notulen.

4. Jaarverslag van de penningmeester.
(Financiën)

Tineke van Vugt wordt aan het woord gelaten
om het financieel jaarverslag aan de
aanwezigen toe te lichten. Tineke opent met
een audiovisuele presentatie van de gegevens.
Deze indrukwekkende verslaglegging wordt
door de aanwezigen zeer op prijs gesteld.

Cesproken wordt over het financieel cadeau
aan de supportclub.

Opbrengsten en kosten overzicht.
Aan de opbrengsten kant spreekt Tineke haar
zorg uit over de inkomsten van de kantine. Het
afgelopen jaar heeft de kantine niet gefloreerd.

Voor het komende seizoen is gekozen voor een
andere opzet van inkopen en is de doelstelling
om een positief saldo uit de kantine te kunnen
verkrijgen.
Aan de kosten kant:
De huisvestingskosten hebben betrekking op
een periode van 6 maanden die in rekening zijn
gebracht door de gemeente. De begroting is op
basis van een heel jaar.

Er is minder gas, licht en water verbruikt,
waardoor deze post lager is uitgevallen dan
begroot.

De KNVB- en de ecotax-teruggaven zijn
incidentele posten en kunnen dus niet
structureel opgevoerd worden als inkomsten.

De representatiekosten zijn omhoog gegaan.
Met name de interne omzet (eigen verbruik
van commissies/consumpties verstrekt aan
bezoekende vereniging (begeleiding) en
scheidsrechters zorgt voor deze kostenstij ging.

De overige posten laten een gernatigd positief
beeld zien. Opvallend is dus het slechte
resultaten van de kantine, maar de hoop wordt
uitgesproken dat het komende seizoen door de
gewijzigde aanpak een positiever beeld laat
zien.

De ecotax, de Betaald Voetbal Organisatie
vergoeding en de inkomsten vanuit de
kledingverkoop zijn incidentele
(waarschijnlijk) eenmalige opbrengsten.

Tineke waarschuwt de vergadering om de
kosten te bewaken.

Balans
Er is sprake van een toename van de vaste
activa. Dit wordt veroorzaakt door de
afschrijving van de kleding die daardoor een
verhoging van de activa bewerkstelligen.
De liquide middelen zijn afgenomen.
Aan de post Schulden en Vermogen is een
bedrag van f6600 toegevoegd.

Na de toelichting door Tineke verzoekt de
voorzitter of er nog vragen zijn aan Tineke
vanuit de A.L.V. 2001 en de kascommissie.
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Vcln De3ft Sport
Doelstraat 11, 5101 pA Dongen

Telefoon 0102-91 21gg

HETJUISTEADRES VOOR:
Al uw voetbalkleding"
en voetbalschoenen

CT I

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

- Nieuwbouw
- Verbouw
- Renovatie
- Onderhoud in- om- aande woning
- Machinale timmerwerken
- Verkoop bouwm atefialen

Yraag om een vrijbhjvende prijsopgave.

Lid Nederlands verbond van ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)



John Aarts geeft aan dat de controle van de
boeken geleid heeft tot een akkoord van de
kascommissie. De kascommissie bestond uit
John Aarts, Jac. Broers en Jan Faes en deze
commissie heeft op 10-07-2001 haar
goedkeuring aan de stukken gegeven.

Hierop wordt de penningmeester
gedechargeerd van haar taakvoor hët seizoen
2000-2001.

Begroting 2001-2002
Deze begroting is zowel opgesteld in guldens
als in euro's. De KNVB heeft dit verzoek naar
de verorigingen gedaan en Tineke heeft
hieraan gehoor gegeven.

De begroting geeft een overzicht aan per
commissie. Iedere commissie heeft zijn eigen
begroting aangeleverd en deze is door het
hoofdbestuur ontvangen en ingebracht in de
begroting.
Aan de opbrengsten kant wordt een positiever
beeld van de kantine verwacht en wordt de
vergoeding vanuit de gemeente ten aanzien van
ha eigen veldonderhoud genoemd.
Aan de kostenkant worden de begrootte
inkopen van de kantine in beeld gebracht en de
kosten voor de vrijwilligers nu we geen vaste
beheerder meer hebben. Ook werden de
huisvestingskosten toegelicht.
Overige kosten: de vergoeding aan de selectie
blijft ongewijzigd van kracht.

Het eindresultaat voor het seizoen 2001-2002
wordt begroot op f 245 negatief.

De andere opzet van de kantine, de
prijsverhoging in verband met gewijzigde btw-
tarief van 17,5 naar l9oÀ en de gestegen kosten
voor de inkoop producten lijken binnen de
begroting opgevangen te kunnen worden.

De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld.
Wel wordt de zotg uitgesproken over de
mogelijkheid van de compensatie van de
incidentele inkomsten (ecotax, BVO) die in het
seizoen 2A01-2A02 niet meer worden
verkregen, vooralsnog wordt deze in eerste
aanleg niet aan de leden door middel van de
contributie doorberekend.

De voorzitter neemt vervolgens het woord en
stelt namens het bestuur voor om de begroting

met het eindresultaat ad. negatief F 245 te
accorderen er vanuit gaande dat dit een

begroting is. Immers begroot is begroot en het
resultaat zal in de toekomst duidelijk worden.
Alle aanwezigen gaan akkoord en de begroting
2001 -2002 wordt vastgesteld.

5. Jaarryerslag van de secretaris
Ten aanzien van het jaarverslag zijn er gen
opmerkingen. Opgemerkt wordt nog dat er
sprake is van een stijging van het aantal leden
met 30 leden. Verder zijn er geen aanwllingen
en het jaarverslag wordt vastgesteld.

6. Bestuursverkiezing
De voorzitter opent dit punt van de agenda met
de opmerking dat de bestuursleden nog altijd
even enthousiast zijn en stelt de vergadering
van het navolgende op de hoogte:
Affredend en herkiesbaar: Cees Kock, Leo
Diepstraten en Frank van Hoek.
Door het bestuur wordt André Frietman (vanuit
de jeugdcommissie) voorgedragen.
William Akkermans en Tineke van Vugt zijn
aftredend en niet herkiesbaar.

Vanuit de vergadering of vanuit de leden zijn
geen andere kandidaten naar voren gebracht.

Tineke geeft aan dat zij gedurende een halfjaar
gezocht heeft naar een opvolg(st)er, echter tot
op heden is er geen opvolg(st)er gevonden. Dit
is voor het bestuur een groot probleem. Het
inhuren van een externe boekhouder geeft een
forse lastenverzwaring. Voorlopig wordt
afgesproken dat Cees de dagelijkse
boekhouding zal doen en Tineke de boekingen.

Vanuit de statuten komt naar voren dat het
dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit
een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Omdat de functie van
secretaris en penningmeester nu bij een
persoon vallen is er toesternming van de
algemene ledenvergadering nodig om op de
wijze voort te gaan. Vanuit de A.L.V. 2001
worden geen tegenstemmen uitgebracht.
Aansluitend wordt geconstateerd dat vanuit de
A.L.V. geen nieuwe kandidaten zijn opgestaan
en wordt er overgegaan tot schriftelijke
stemming in verband met het stemmen op
personen en de privacy.
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Tineke geeft tussentijds aan dat Jerry Aarts als
mogelljke kandidaat benaderd kan worden
voor het penningmeesterschap. Tevens geeft
zij als terugblik op haar functioneren bij het
bestuur van onze vereniging aan dat de
organisatiestructuur en de betrokkenheid van
het bestuur en de leden bij de vereniging als
zeer positief mogen worden benoemd. Toen
Tineke voor de functie van pennihgmeester
door ÏVilliam Akkermans in het verleden werd
benaderd, werd haar voorgehouden dat dit
slechts een uurtje of wat in de week zou
kosten. De werkelijkheid ligt enigszins anders
maar Tineke heeft met veel inzet en plezier als
functie uitgeoefend.

William Akkermans geeft aan dat hij met
Public Relations en Sponsoring voor de
veroriging voorlopig stopt. Hij miste af en toe
een stukje waardering. William blikt terug op
een geslaagde bestuursperiode waarbij een
nieuw bestuur wordt opgezet en waarin men
zeer succesvol was met het verkijgen van
nieuwe sponsors. De sfeer in de vereniging is
fantastisch en hij ziet ook dat het bestuur en
haar actieve ondersteunende leden meer
gewaardeerd worden voor hetgeen zij doen.
William was z&r tevreden over de
samenhorigheid van het bestuur bii de
besluitnames en de consistente wijze waarop
de bestuursstandpunten naar buiten worden
gedragen.

Tineke en William worden door middel van
een dinerbon bedankt voor hun diensten van de
achterliggende bestuursperiode(n).

De daadwerkelijke bestuursverkiezing wordt
door middel van stembriefies door William en
f ineke opgestart en geeft na stemming het
volgende beeld:
In totaal werden op iedere kandidaat 48
stemmen uitgebracht:

Bestuursleden:
Aftredend en herkiesbaar :
Leo Diepstraten:47 voor - I blanco
Frankvan Hoek ; 47 voor- I blanco
Cees Kock: 47 voor - I blanco

Verkiesbaar:
André Frietman : 46 voor - I blanco- I tegen.

7. Benoeming Kascontrolecommissie
John Aarts is aftredend. Harry Coenders zal
worden benaderd voor deze commissie.

8. V.V. Gilze en de Euro
Bij het financieel jaarverslag is reeds ingegaan
op deze omschakeling. Tineke heeft de cijfers
reeds in euro's &r in guldens vermeld. De
prijzen van de kantine zijn aangepast op de
euro en zijn licht verhoogd door de wijziging
van het BTW tarief per 01-01-2002. De
contributie wordt op kleine cosmetische
aanpassingen na niet gewijzigd. De
mogelijkheid om gespreid in vier kwartalen te
betalen zorgt voor deze noodzaak. Per 0l-01-
2002 zal worden verzocht om alleen in euro's
te betalen in de kantine.

9. Bestuursmededelingen
l. De prijsaanpassingen in de kantine voor de

euro en de BTW-wijziging wordt
medegedeeld.

2. In oktober 2001 zijn we gewisseld van
brouwerij van Grolsch naar
InterbreilOranjeboom. De nieuwe
drankenleverancier heeft een contract van
5 jaar ingaande 0l-10-2001 en is behalve
toeleverancier ook sponsor van de
vereniging.

3. De vacatures binnen het bestuur, bij de
jeugdleiders en overige actieven binnen de
vereniging worden nogmaals naar voren
gebracht met het verzoek aan een ieÀer zijn
oren en ogen open te houden voor
mogelijke kandidaten.

4. De kantinebezetting: Door de nieuwe opzet
van de kantine voor het seizoen 2001-2002
waar we eigenlijk geen beheerder meer
hebben en met veel verschillende
gemotiveerde vrijwilligers werken kunnen
we niet meer automatisch aanspraak
maken op dezelfde service die we in het
verleden gewend waren. De kantine is toch
een van de belangrijke inkomsten bronnen
voor de vereniging en het is in het
afgelopen seizoen (2000-2001) niet naar
wens verlopen. Leo Diepstraten en de
leden van de Supportersclub hebben een
grote inzet getoond voor de opzet van de
nieuwe kantinebezetting met vrijwilligers
die hun wije tijd opofferen voor onze
vereniging waarvoor Aimé namens het
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bestuur en de ledsn zijn grote dank
uitspreekt.

5. Ten aanzien van het punt van privatiseren
is er vooralsnog geen nadere ontwikkeling
te melden.

6. De contributie is ongewijzigd vastgesteld.
7. De Supportersclub viert dit jaar haar

tienjarig bestaan en de voorzitter spreekt
zijn dank uit voor de grote ste"irn van de
Supportersclub aan de vereniging en een
applaus wordt door de leden uitgebracht.

8. Ook aan de vele vrijwilligers is het bestuur
(ook naÍnens de leden) veel dank
verschuldigd"

9. Het dames/meisjesvoetbal heeft in Gilze
haar opmars gemaakÍ. De begeleiding en

de speelsters dragen uit dat de
voetbalvereniging ook voor deze leden
openstaat en hoopt op een nog groter
aanto,l dames/meisjesleden c.q. elftallen.

10. Sinds 17-09-20A1 is de V.V. Gilze ook op
internet te bewonderen.

I l. De samenstelling van het bestuur is er in
aantal personen een op achteruit gegaan.
Door de kleinere samenstelling van het
bestuur is te verwachten dat een aantal
representatieve taken vanuit het bestuur
minder volledig zullen worden ingevuld.
De bestuursbegeleiding van het eerste team
bij uit en thuiswedstrijden zal meer onder
druk komen te staan. Tevens zal de
ontvangst van gasten op het sportpark
minder eenvoudig zijn te realiseren.
Hierover (de kleine samenstelling) spreekt
het bestuur haar bezorgdheid uit.

12. Het secretariaat wordt beheerd door Cees
Kock.

10. Rondvraag:
Leo Diepstraten:
De accommodatie- en onderhoudscommissie is
op zoek naar wn mogelijkheid om haar spullen
veilig op te bergen nu wij als vereniging meer
sn meer zelf gaan doen. De voorkeur gaat uit
naar eeÍr nog goed bruikbare zeecontainer. Leo
houdt zich aanbevolen voor tips.

Cees Koclc
Cees heeft een dubbele functie en wil een
aantal taken graag afstoten. Peter Blok neemt
een aantal secretariële taken op zich en Frank
en André zullen het co<irdinatorenschap voor

de C-jeugd overnemen tot
coördinator kan worden gevonden.

@n nleuwe

Gerard Aarts:
Er ontbreken vlaggen op het sportpark: dit
wordt door Leo meegenomen.

Henk van Gestel :

een nieuwer V.V. Gilze vlag is nodig. Aimé
neemt dit mee in zijn takenpakket.

Om 22.15 uur sluit de voorzitter de
vergadering onder dankzegging sn de belofte
van een consumptie voor de aanwezigen en
blikt nog even terug op het financieel bewogen
achterliggende seizoen en wenst een ieder een
sportiefjaar toe.

Àndré Frietman" notulist

Jaaruerslag secretaris
seizoen 2001 -2002

Alvorens de diverse commissies de revue te
laten passeren, staan we stil bij hen die ons het
afgelopen jaar zijn ontvallen. Wij denken
hierbij aan onze oud-voorzitter Jan de Vet die
aan het begin van het seizoen op 79 jarige
leeftijd is heengegaan.

Het seizoen 2001-2002 kan gekenmerkt
worden als een vrï rustig seizoen op
voetbalgebied, maar een intensief seizoen voor
alles er omheen. Bij de behandeling van de
diverse commissies komen we hierop terug. De
vacatures binnen bestuur en commissies zijn
slechts gedeeltelijk ingevuld zodat de
werkdruk er niet minder op is geworden. Een
enquéte onder de actieve spelers en de ouders
van onze jeugdleden leverde slechts een
handvol reacties op en dat is jammer. Positief
echter is te constateren dat dit wel een
mogelijke bestuursuitbreiding opleverde.

Bestuurssamenstelling
Na de Algemene Ledenvergadering welke
gehouden werd op 24 september 2001 gingen
we met de onderstaande bestuurssamenstelling
het seizoen in:

o PeterBlok:activiteitencommissie
o Aimé Cruysbergs: voorzitter
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. Leo Diepstraten : commissie
onderhoud en accommodatie +
kantinecommissie

o AndréFrietman:jeugdcommissie
o Frank van Hoek: technische commissie
o Cees Kock: secretaris *

penningmeester * kantinecommissie
Helaas heeft Peter Blok om
gezondheidsredenen tijdens dit seizoen af
moeten haken en heeft Toine van Alphen zijn
plaats in de activiteitencommissie
overgenomen. Door deze mutaties is de
activiteitencommissie niet rechtstreeks meer
vertegenwoordigd in het hoofdbestuur.

Leden:
Per 30 juni 2002 sloten we het verenigingsjaar
af met in totaal 466 leden. Ten opzichte van
het seizoen 2000-2001 is dit mn stijging met
14 leden. De leden waren onder te verdelen in
de volgende categorieën:
Leden van Verdiensten: 6
Senioren: 95
Rustende leden: 122
A-junioren: 27
B-junioren: 30
C-junioren: 47
D-pupillen: 47
E-pupillen: 53
F-pupillen: 39

Activiteitencommissie:
Ook dit jaar heeft deze commissie ervoor
gezorgd dat alle leden naast het
voetbalgebeuren aan heel wat nevenactiviteiten
hebben kunnen deelnemen. Veel kinderen
waren aanwezig bij het bezoek van Sinterklaas
aan ons sportpark. De tafelvoetbaltoernooien
voor zowel jeugd als senioren kenden ook deze
keer een goede opkomst. Vele E- en F-pupillen
trokken tijdens het jaarlijkse carnavalsbal al
hossend door de kantine en tijdens de
verarigingsdag werd weer op een leuke manier
door veel teams gestreden om de Jos van
Wanrooy bokaal. Gedurende deze dag hebben
alle leden hun stem uit kunnen brengen in het
kader van de verkiezing verenigingsman/-
vrouw. Het zal niemand verbazen dat Henk
van Gestel dit seizoen deze titel mag dragen.
Ging vorig seizoen de survival niet door
vanwege voetbalactiviteiten elders, dit jaar was
de belangstelling hiervoor minimaal zodat de
commissie moest besluiten deze activiteit af te

blazen. De gezinsfietstocht was een grandioos
succes en overtrof alle verwachtingen van het
aantal deelnemers. Helaas zette de reeds enkele
jaren te bespeuren afiremende belangstelling
voor het seizoensafsluitingsfeest zich voort en
zal de commissie zich buigen over een

mogelijk gewijzigde opzet. Afsluitend kunnen
we zeggen dat er opnieuw een ruim aanbod
was voor alle leeftijdsgroepen binnen de
vereniging.

Jeugdcommissie:
De jeugdvoorzitter. Nadat de jeugdcommissie
lange tijd zonder jeugdvoorziffer was, waarbij
John Michielsen zowel op technisch als
organisatorisch vlak de kar had getrokken,
werd bij de Algernene Ledenvergadering 2001
de nieuwe jeugdvoorzitter André Frietman
geïnstalleerd.
De organisatiewijziging bij de jeugd. Door de
nieuwe zienswijze van het hoofdbestuur is er
gekozen voor een nieuwe opzet van de jeugd
waarbij met name de overgang van jeugd naar
senioren een steeds centraler karakter kre*g.
Daarnaast werd er ook aandacht besteed aan de
opbouw van het coördinatorennet per
leeftijdscategorie. Alleen bij de C-jeugd lukte
het ons niet om voor het hele seizoen een
coördinator te vinden omdat Cees Kock rond
de winterstop moest afhaken wegens een
dubbelfunctie binnen het hoofdbestuur. Louis
Bouman, Willem Maurer, Mart Machielsen,
Toine van Alphen en Ad Marijnissen vormden
het coördinatorenoverleg. Daarnaast werd het
jeugdbestuur opgebouwd uit 3 dagelijks
bestuursleden André, Toon Faes en Jan Faes en
fwee extra leden (Jan Boomaars en Gerrit
Gijsbrechts) voor wedstrijdzaken en overige
zaken.

De kampioenen en andere successen:
Het grootste succes werd bij de meisjes
behaald. MAI onder leiding van Mart
Machielsen en Annie Akkerrnans wisten niet
alleen het kampioenschap in hun klasse te
behalen, maar ook werd voor het eerst in l0
jaar tijd weer een (eugd)districtsbeker naar
Gilze gebracht. In een spannende finale wisten
de meisjes met 3-0 korte metten te maken met

' G.J.S. uit Gorinchern. De enige kampioenen
die we nog kunnen noemen zijn de El en 82.
Hierbij dient wel verteld te worden dat door de
successen voor het voorliggende jaar alle
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teams hoog waren ingedeeld. We zijn zeer
tevreden over het klassebehoud van de eerste

teams van de leeftijdsklasse, waarbij de A en
de B zelfs lange tijd nog uitzicht hadden op de
promotie.

De activiteiten:
De Grote Club Actie was wederom.een groot
succes. Vele kinderen haalden in totaal een

enorÍn aantal loten binnen en helaas hebben we
nog niet gehoord van de een of andere grote
winnaar binnen orze gelederen. Het
zaalvoetbaltoernooi in de sporthal werd mede
door de grote medewerking van Raymond
Bink en Jac Kreeft een groot succes. Vele
kinderen genoten weer twee dagen lang van dit
eveÍrernent. Vele jeugdspelers zijn uitgenodigd
voor een proeftrainingssessie brj een B.V.O.
De belangstelling van NAC en Willem II voor
onze kinderen was dit jaar erg groot. Dit is een
teken dat het goed gaat met ons Gilzer voetbal.
De penaltybokaal leverde dit jaar enkele grote
verrassingen op, met name tijdens de A/B
ronde waarbij de A-spelers al uitgeschakeld
werden door de B-spelers in de finale. Ook bij
de D ging een outsider met de beker aan de
haal (voor de rest van het verhaal zie elders in
deze voorzet). Het Zwaluwentoernooi (de
gezonde sporters, die zich irzetten voor hun
gehandicapte maatjes) kon dit jaar bij ons niet
plaatsvinden. Wel gingen bijna alle pupillen
naar Beek Vooruit of Chaam om daar hun
prestaties en bijdrage te leveren. Al met al
kunnen we terugkijken op een goed geslaagd
seizoen, waar weinig verkeerde dingen zijn
gebeurd. En wordt het volgend seizoen met
hoge verwachtingen gestart.

Kantinecommissie
Het was weer gezellig en sfeervol in de kantine
en dat hadden we grotendeels te danken aan de
club van wijwilligers die zich hadden
opgegeven om de diverse kantinediensten te
draaien. Coördinatie van het hele personele
gebeurur kwam voor rekening van Henk van
Gestel en hlj heeft hierin heel wat uurtjes
moeten investeren. Als we dan nog
meerekenen dat Henk de inkoop van de
etenswaren verzorgde dan weten we dat zijn
uitverkiezing van veranigingsman een terechte
titel is voor het vele werk. In het kader hiervan
n@men we ook Frans Aarts. Hii zorgde voor
de inkoop van de dranken en door krappe

prijsafspraken met de leveranciers heeft de
kantine bijgedragen in een positief financieel
succes voor de vereniging. De vakantietijd is in
de kantine steeds een bouwtijd en ook nu zijn
een aantal mensen heel actief geweest. De
inrichting van het magazijn is verbeterd en er
zijn weer heel wat uurtjes gestoken in
schilderwerk en grote schoonmaak. Helaas
hebben we het afgelopen seizoen tot tweemaal
toe moeten constateren dat we ongewenst
bezoek hebben gekregen en gezien de
braakschade die is aangebracht en de spullen
die zijn meegenomen heeft dit de vereniging
heel wat euro's gekost.

Commissie Onderhoud en accommodatie
ln de zomer is het C-veld gerenoveerd. Dit is
ook de periode dat er echt gestart is met het
uitvoeren van de geprivatiseerde
werkzaamhedeÍl door Jac Clemens en Ad
Klaassen. Voortvarend hebben zij de taken op
zich genomen. Beregenen, schilderen,
bijmaaien etc. betekent een hele zomer druk in
de weer zijn. Materialen werden aangeschaft
en zij kregen de beschikking over een eigen
container. Zoals altijd zijn er ook tegenvallers.
De tribune vertoonde "instortingsgevaar" en
moest gedeeltelijk gesloten worden door het
aanbrengen van rood-wit lint. Gelukkig bleek
dat er aan de constructie nog niets mankeerde
en kon er volstaan worden met het vervangen
van de rotte planken. Doordat het C-veld het
hele seizoen niet gebruikt kon worden door
junioren en senioren nam de
trainingsintensiviteit op het B-veld geweldig
toe. Gras houden op dit veld was dan ook een
onmogelijke opgave. [n oktober zag je dan ook
al de eerste tekenen van beschadigingen aan dit
veld. Dit was ook de periode dat Louis van
Trier Jac en Ad ging ondersteunen. Vanaf
oktober hebben zij met drieen geweldig veel
werk verzet om de speelveldan in optimale
conditie te houden. Natuurlijk zijn zij niet in
staat om velden te renoveren, maar zij hebben
wel al het onderhoud uitgevoerd dat mogelijk
was om de velden zo goed mogelijk te krijgen.
Zij verdienen dan ook een dik compliment. Het
seizosn werd afgesloten met een helemaal kaal
B-veld en een hobbelig A-veld. Inmiddels

. heeft de gemeente in overleg met de
wijwilligers de werkzaamhden voor het groot
onderhoud uitgevoerd. Was er in het verleden
vaak sprake van coÍnmunicatiestoornissen, dit
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jaar werd er naar elkaar geluisterd en is een
ieder redelijk teweden. We zullen niet de
grasmat van de Kuip krijgen, maar in
vergelijking met andere amateurverenigingen
is ons Sportpark en zijn ook de velden zeker
niet het minste. Alleen door de inzet van
vrijwilligers en de hulp van de gemeente waar
noodzakelij( komen we wekelijks of vaker op
het goed onderhouden Sportpark Gilze samen.

Sponsoring en PR
Ondanks dat William Akkerrnans afscheid van
het bestuur had genomen bleef hij gelukkig
heel actief voor deze commissie en opnieuw is
het hem gelukt om een paar mensen warm te
knjgen om als shirtsponsor op te gaan treden.
En omdat de inkomsten van sponsorgelden een
groot deel van de begroting bepalen juichen we
deze uitbreidingen toe. De Sponsorloterij loopt
nog steeds al heeft de regering beslist dat er
meer prijzengeld moet komen en daardoor
minder geld beschikbaar zal blijven voor de
deelnemende verenigingen. Wat de publiciteit
betreft kunnen we tevreden zijn. Wekelijks
was er informatie via het weekblad Gilze-Rijen
en om de twee maanden verscheen het prima
verzorgde clubblad "de Voorzet". Ook veel
bezoekers waren er te noteren op onze
internetpagina en voor hen die dit nog niet
hebben gedaan is dit een echte aanrader.

Supportersclub
Reeds 10 jaar bestaat onze supportersclub en
van vele clubs horen we dat wij uitzonderl{ik
goed vertegenwoordigd zin bU onze
uitwedstriiden. Maar ook bij de wedstrijden in
Gilze probeert men de thuisclub naar een
overwinning te loodsen. Steeds is er aandacht
voor kampioenen en bekerwinnaars en ook
wordt even stilgestaan bij een zieke of
geblesseerde speler. Als we zien hoe
enthousiast de pupillen deelnemen aan de
bingomiddag die door de supportersclub wordt
georganiseerd en de ondersteuning die wif
ondervinden bij de vele werkzaamheden op het
sportpark, dan moeten we ons verheugen met
zo'n supportsrsclub

Technische commissie
De Technische Commissie is ten opzichte van
vorig jaar veranderd zoals \ile hadden
beschreven in het jaarverslag van vorig
seizoen. Een bestuurslid van de jeugd en

senioren vornen samen de voorzittershamer
van de teohnische commissie. De
medebesfuursleden van deze commissie zijn de
coördinatoren. Samen zorgen ze voor het
organisatorisch en technische beleid binnen de
voetbalverenigng GILZE Ook is gebleken het
afgelopen jaar dat de samenwerking tussen de
jeugd en senioren een positieve wending heeft
gekregen. Vele malen werd er door de selectie
een beroep gedaan op de A-jeugd. Omdat we
merkten dat we technisch een extra
ondersteuning nodig hadden, hebben we
Martijn Aarts benaderd voor een functie die er
komend seizoen voor gaat zorgen, dat er een

beter doorstroming op technisch gebied van de
jeugd naar de senioren tot stand komt. Het is
een nieuwe uitdaging voor zowel Martijn als
de V.V. Gilze, maar we zullen in goed overleg
zeker proberen hieruit in de toekomst ons
voordeel te behalen, al zullen hier zeker nog
wat aanpassingen voor nodig zijn. Ook heeft
Martijn aangegeven de werkzaamheden van de
voorzitter van de technische commissie te
ondersteunen.
In november gaf Henk Jansen in goed overleg
met het bestuur aan dat hij aan het einde van
het seizoen de v.v. GILZE zal gaan verlaten.
Samen hebben Martijn Aarts en Frank van
Hoek met de selectie een profielschets gernaakÍ
voor de nieuwe hoofcltrainer. Na drie
sollicitanten te hebben gesproken hebben zij
het hoofdbestuur geadviseerd om Rocco
Leeser als hoofdtrainer aan te nemen. Na een
gesprek met het hoofclbestuur en Rocco Leeser
heeft het hoof<lbestuur besloten om Rocco een

contract aar, te biden van een jaar. Verder is
het zeker de moeite waard om te vertellen dat
er bij de senioren bijna of zelfs geen
problemen zijn voorgevallen in het afgelopen
seizoor, dus we spreken de hoop uit dat we
hieraan het komend seizoen een vervolg
kunnen geven.

De seniorenteams:
Gilze 1

Gilze l, uitkomende in de 4" klasse F, is mooi
in de middenmoot geëindigd, met leuk
aanvallend werkvoetbal werden velen punten
binnen gehaald. Ondanks dat de Hoofdtrainer
al begin december aangaf de vereniging te
verlaten, hebben ze samen op een positieve
manier het seizoen afgemaakt onder leiding
van Henk Jansen. Aan het einde van het
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seizoen werden er van drie spelers afscheid
genomen William de Jong, Koen Meijs en Eric
Clemens, Eric zien we komend jaar nog terug
op de trainingsveld, hij gaat namelijk met
Dennis van Bezouw Gilze 2 training geven op
donderdag.

GilrÈ2
Gilze 2 begon de competitie in de ïeserve 2'
klasse 203 met een overwinning, maar daarna
duurde het te lang voordat ze een goede
periode kende. Gelukkig werd er net na de
winterstop enige punten op een rij gepakt, van
DESK werd binnen twee weken tijd fwee keer
gewonnen. Op de een na laatste competitie
wedstrijddag wisten ze, ondanks verlies bij
Sarto, zich toch te handhaven in de tweede
klasse.

Gilze 3
Met aanvulling van de spelers van Gilze 4 die
vorig jaar hadden aangegeven door te gaan,
was het bekend dat Gilze 3 voetballend een

aryaar seizoen in de reserve 4" klasse 414 zou
krijg*. Maar met veel plezier en zeker met
een goede bezetting vanuit hun eigor team (
bijna geen spelers nodig gehad van andere
teams) hebben ze er @n heel leuk jaar van
gemaakt. De een na laatste plaats was het
hoogst haalbare in deze klasse, wat toch nog
recht geeft op nog eenjaar vierde klasse.

Gilzg 4
Gilze 4 werd een bijna compleet nieuw team
binnen onze vereniging, slecht twee spelers
werden hierbij ingedeeld die reeds hun sporen
hadden verdiend binnen onze vereniging. Aan
het begin van de competitie heeft de senioren
commissie met heel dit team rond tafel gezetetr
om goede afspraken te maken. De conclusie is
dat deze afspraken goed zijn nagekomen. Met
leuk en gezellig voetbal hebben ze zich
bovenin in de reserye 6" 623 weten te
handhaven.

Gilze 5
Het veteranen team binnen onze vereniging
startte aan hun derde competitie in de reserve
7" klasse 757. Net als vorige jaren werd en
gestreden om een plaats net onder de koploper,
met een mooie tweede plaats werd het seizoen
afgesloten. Ook werd er vriendschappelijk
tegen oud NAC gevoetbald met speler als Ton

Lokho{, Peter Remie, Hans van Dungen, enz.

Als afsluiting op het seizoen werd er nog een

retinie gehouden met het team uit seizoen
83/84.

De jeugdteams:
Opnieuw waren we het afgelopen seizoen in
alle categorieën van het jeugdvoetbal
vertegenwoordigd en kwamen we met niet
minder dan 22 elftallen en/of teams uit in de
competitie van de KNVB. De verdeling van de
teams was als volgt:
1 x A-junioren, 2 x B-junioren, 3 x C-junioren,
2 x Meisjes, 3 x D-pupillen, 6 x E-pupillen, 5

x F-pupillen.
Ook dit jaar was er voor de kampioenen uit de

Voorjaarsreeks vanaf de D-pupillen vanuit de

KNVB de gelegenheid om tegen gereduceerde
prijzen de wedstrijd om de Johan Cruyff
Schaal te bezoeken, waarvan Meisjes I
opnieuw gebruik heeft kunnen maken.

Hieronder de resultaten van de jeugdteams in
de diverse competities.

Njr Vjr HC
Gilze A I
Gilze B I
GilzeB2
Gilze C I
GilzeC 2
Gilze C 3
Meisjes I
Meisjes 2
Gilze D 1

GilzeD 2

Gilze D 3
Gilze E I
GilzeEZ
Gilze E 3
GilzeB 4
Gilze E 5
Gilze E 6
Gilze F I
GilzeF 2
Gilze F 3
Gilze F 4
Gilze F 5

ae
J
ae
J

4"
5"

;"
5"

5"

;"
5"
1"
aeJ
6',

4"
5"
ae
J
aeJ

5"

6"
6',

6"

4"
5

6"

4',

5"

3'
1"

4"
3"
4"
4"
5"

4"
2"
4"
6"

Tenslotte kunnen we constateren dat het
. seizoen 2AU-2002 redelijk gladjes is verlopen

maar dat dit het bestuur en de diverse
commissies wel veel energie heeft gekost.
Opnieuw moesten er prioriteiten gesteld
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Zuiaelhandel
V.O.F, aan Hoek
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BISSCHOP DE VETPLEIN 4
5126 NL GILZE
0161-452696

IVlAANDAG GESLOI'EN
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ZATERDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O2.OO UUR

ZONDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O1,OO UUR
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worden waÍrrdoor andere zaken helaas naar de
achtergrond geschoven moesten worden. Het
bestuur spreekt dan ook de hoop uit dat er
meer mensen uit de vereniging zullen opstaan
om de vacatures bij de kaderplaatsen in te
vullen en dat er zodoende voor de zittende
mensen een taakverlichting ontstaat.
Wat ons jeugdleiderkorps en d9 overige
wijwilligers betreft is een danlonoord op zijn
plaats. Graag zouden wij er nog wel een paar
bij willen hebben maar als we vergelijken met
clubs uit de regio, dan moeten we zeÉr

teweden zijn. Wij zijn trots op jullie en wij
hopen nog lang van jullie diensten gebruik te
mogen maken.

september 2002
Cees Kock
Secretaris

Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering

Hierbij nodigen wijje uit voor de Algemene
Jaarvergadering, te houden in de kantine op:

Maandag 30 septembe r 2002, 20.30uur

De agenda luidt als volgt:
o Notulen algernene jaarvergaderin g v an 24

septernber 2001
o Financieel jaarverslag
A Financieeljaarverslag 2001-2002
B Verslag kascontrolecommissie
C Decharge penningmeester
D Begrotíng seizoen 2402-2003
o Jaarverslag secretaris
o Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar Aimé Cruijsbergs
Het besfuur wil Herman Vromans
voordragen als nieuwe bestuurskandidaat.
Eventuele andere belangstellenden voor het
bEstuur kunnen zic[ op de manier zoals
vermeld in de statuten, tot 14 september
2A02 aanmelden op het adres van de
secretaris.

o Benoeming kascontrolecommissie
o Bestuursmededelingen
o Rondwaag
r Sluiting

Het financieel jaarverslag en het jaarverslag
secretaris zijn vanaf 16 september a.s. op te
vragen bij het secretariaat, Versterstraat 6.
Uiteraard gaan wij ervan uit dat de leden in
grote getale op de Algemene Jaarvergadering
aanwezig kunnen zijn. Ben je echter
verhinderd, dan stellen wij het zeer op prijs als
je dit even laat weten op het secretariaat.

Cees Kock
Secretaris

(telefoon 0 I 6 I -4 52069)

tlieuwatàn del
supportersclub 

I

Jammer genoeg is voor de meeste van ons de
vakantie weer voorbij. Hebben jullie ook zo
genoten van het mooie weer, nou wij in ieder
geval wel. Dus kunnen we met een gerust hart
weer met zijn allen onze jongens van Gilze I
aan gaan moedigen die al weer een tijdje aan
het trainen zijn. Maar wij als supportersclub
doen niet alleen Gilze 1 aanmoedigen, maar we
hebben ook nog tal van nevenevsnementen.
Gelukkig is het bestuur van onze S.C.
uitgebreid met 2 personen te weten: Antoinette
Marijnissen en Tonio \ilouters die we dan ook
van harte welkom heten bij het bestuur van
onze supportersclub. En bent u nog geen lid,
dan kunt u zich altijd aanmelden bij één van
onze bestuursleden. Voor de contributie hoeft
u het nia te laten, want die is gewoon €10,- per
jaar. Wat doen wii daarmee, wel dat zal ik
proberen even te vertellen:

o Kerstclubavond: Dit jaar op 21 December
r Pupillenbingo, de datum word nog bekend

gernaakt
. Sponsor V.V. Gilze: we hebbsn een

reclamebord
o Pupillenkamp: Leveren wij een bijdrage
o Teamactiviteiten: Leveren wij een bijdrage
r Werkzaamhoden: Leveren wij een bijdrage

op het sportpark, want vele handen maken
licht werk

o Kampioenen: Traktatie voor het hele team
r Worstenbroodactie: een geweldig lopend

gebeuren
r Fietstocht op 16 juni 20A3, i.s.m.

activiteitencommissie voor het hele gezin
een schitterend iets
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a Kaartavonden: Voor alle lieflrebbers die
een gezellig avondje willen rikken of
jokeren; De kaartavonden zijn: 4 oktober,
8 november, 13 december, l0 januari, 14

februari, 14 maart en op I I april is het
Gilze- E.V.V.

Wie is de nieuwe
hoofdtrainer?

Beste leden van voetbalvereniging Gilze,
Het leek me leuk orn me zelf even kort voor te
stellen via de Voorzet. Mrjn
naam is Rocco L@ser, ik ben 35 jaar,
ongehuwd, woonachtig in Bavel en in
het dagelijks leven financieel adviseur bij de
Rabobank. Ik ben in contact gekomen met de
vereniging Gilze via de vacaturebank voor
oefenmeesters. Na e€n paar plezierige
gesprekken van Frank van den Hoek en
Martijn Aarts heb ik een contract voor I jaar
gesloten. Mijn kennis over de vereniging is
niet al te groot. Ik wist dat de
selectie vrij jong is en dat we een relatief grote
supportersschare hebben, die met name met
wedstrijden tegen Chaam, nog wel eens ludiek
bezig willen zijn. In het verleden heb ik
gevoetbald in de jeugd van Groen-Wit en
NAC. Als senior heb ik bij Jeka in Breda
gevoetbald, maar ben na een zwaÍe
liesblessure al op vrij jonge leeftijd gestopt.
Naast mijn hobby als voetbaltrainer ben ik
momenteel druk bezig met allerlei bancaire
opleidingen. Als trainer ben ik o.a. werkzaam
geweest bij RBC uit Roosendaal (landelijk
A-jeugd 5 jaar) en als hoofrltrainer bij WV uit
Ulvenhout en Boeimeer uit Breda. Belangrijke
uitgangspunten bij het vootballen vind ik
norÍnen en waarden. Ik gruwel van de zaken
die tegenwoordig op en naast het veld
plaatsvinden. We beoefenen een sport op
recreatief niveau en de belangrljkste vereiste is
plezier maken en op een normale manier met
elkaar omgaan. Dat resultaten voor eeÍl
belangrijk deel bijdragen aan het plezier is
zeker waar, maar ik verlies de omgangsvorïnen
zeer zeker niet uit het oog. lk zal zeer zeker op
zaterdag eens langs de lijn bij de jeugd te
bewonderen zijn. Uiteraard zal mijn interesse
toch voor een belangrijk deel naar het hoogste
A- en B-elftal uitgaan. Deze jongens zal ik
zeer zeker volgen, en er voor pleiten, uiteraard
na gezamenlijk overleg, om talenfvolle
jongens al snel te laten doorstromen naar de
selectie. De selectie bestaat voornamelijk uit' jonge jongens. Er is dus veel ervaring verloren
gegaan. Echter, we moeten dit niet overdrijven.
Oudere spelers zijn belangrijk als ze coachen
en in een wedstrijd de zaak kunnen bijsturen.

En zo zijn er nog wat activiteiten die wij als
supportersclub hebben, dus teveel om op te
noemen. Mocht u intussen interesse hebben bel
of vïaag het even aan een van onze
bestuursleden. Ook hebben we nog enkele
clubdassen die te koop zijn voor slechts €11,-.
Deze kunt u afhalen bij John Graafmans:
Kruithoorn 11, dus wilt u er dezs winter warm
bij zitten kom dan snel want op:op. Verder
wensen wij iedereen een goed en sportief
seizoen toe en we hopen dat we dit jaar weer
vele kampioenen kunnen verblijden. Mocht u
nog meer willen weten, in het Weekblad Gilze
en Rijen zullen we proberen u een beetje van
alles op de hoogte te houden.

De jeugdpen
Hallo allemaal,
Ik ben Bas v. Alphen en ik ben 13 jaar. Ik
speel in de C2 ik speel linkshalf maar ik speel
liever links of rechtsvoor. Mijn trainers zijn
John Looijkens en Raymond Bink. Dit jaar
hebben wij een leuk team. Mijn school is de
Beatrix in Tilburg. tk ga nu naar de 2& klas.
Het allerleukste bij de voetbal vind ik de
zaterdag want dan zijn de wedstrijden. Ik moet
dinsdag en donderdag trainen van 7 tot 8 en dat
vind ik altijd wel leuk. Mijn favoriete club is
Ajax en ben ook naar de opendag van Ajax
geweest. En daar heb ik de selectie van Ajax
gezien. Dat vond ik hartstikke leuk. Als ik niet
op het voetbalveld ben dan ben ik of bij Roy of
biy' Joost of rk zit achter de computer. Dat doe
ik ook gr.aà5.

Houdae!
Bas
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Tilburgseweg 78
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Er zijn echter maar weinig spelers die dit doen,
dus vraag ik me wel eens af of we die ervaring
echt gaan missen. De aanstormende jeugd is
nog wat onstuimig maar hebben allemaal een
grote drang om zich te bewijzen, dus dit
compenseert het verlies aan ervaring voor een
groot deel. Ik ben geen trainer die eens rustig
in de dugout gaat zitten. Ik ben nadrukkelijk
aanwezig, en coach het elftal luid erí"duidelijk.
Het is onze intentie om met drie spitsen te
spelen op de helft van de tegenstander. Echter,
we zijn nog pas kort met de voorbereiding
bezig en ik heb nog niet definitief de beslissing
genomen dat we ook daadwerkelijk zo
gaan spelen. Als we tegen sterke tegenstanders
spelen laten we ons in ieder geval verder
terugzakken richting eigen helft. Het boeiende
van het trainersvak is om met mensen om te
gaan en zodanig dat we gezamenliik dat ene
doel nastreven. Daarnaast geeft het een kick
om te zien dat jonge mensen zich in een
razendtempo ontwikkelen en dat je daar
als trainer, weliswaar een kleine, bijdrage aan
kan leveren. Wat we dit jaar van de selectie-
elftallen kunnen verwachten, vindt ik
moeilijk om in te schatten. Ik heb pas I
wedstrijd van het eerste en tweede
elftal gezien. Handhaving van beide elftallen is
in ieder geval een must. Als we van blessures
verschoond blijven, heeft het eerste elftal mijns
inziens kans om eens voor een periode lang
mee te blijven spelen.

Met wiendel ij ke groeten,
Rocco

Willy Kock geeft
de pen door aan

Bedankt Wil voor de pen, hij is echt heel mooi
en ligt goed in de hand! Een echte aanwinst. Ik
ben Annie Akkermans, 42 jaar jong, getrouwd
met William, oud bestuurslid maar nog steeds
aktief betrokken bij V.V. Gilze: pR,
sponsoring De Voorzet, kleding, grensrechter
bij Gilze 5. Samen hebben we 2 kinderen, Roel
(Al-junioren) en Luuk (Bl-junioren). Een echt
voetbalgezin zoals je ziet. Gelukkig ben ik ook
voetballieflrebber, ik sta regeknatig langs de
lijn bij Gilze I en natuurlijk bij de teams van
onze kinderen. Zelf begeleid ik al 4 jaren het
meisjesteam en sinds dit seizoen de dames en
ben daar de vlaggeniste. Dit doe ik met veel
plezier samen met Mart Machielsen. Ik werk

als leerkracht op basisschool De Wildschut in
Soep I I 2 (De Vlinders) op maandag, dinsdag
en woensdag. Een drukke, maar erg leuke
baan. De rest van de week vul ik met mijn
hobby's, allereerst miin gezin, maar daarnaast
met het cabaretduo AnneMarie .Begonnen als
een grap, malÍ zo langzamerhand uitgegroeid
tot een 2" drukke baan. Benieuwd waar dit naar
toe gaat. Een nieuwe weg, een uitdaging, iets
waar ik jaren van gedroomd heb! Kortom, een
druk bestaan, maar wel een waar ik enorm veel
van geniet. Voor wat betreft V.V. Gilze wil ik
wel even kwijt dat ik enorm veel bewondering
heb voor het bestuur en alle vrijwilligers er om
heen. Het afgelopen jaar was niet gemakkelijk,
maar door hard werken staat het aan het begin
van het nieuwe seizoen toch allemaal weer
aardig op de rails. Tegen mijn kinderen in de
klas zou ik zeggen: "pluim opje hoed", dat zeg
ik nu tegen jullie, ga zo door! Ik heb nog wel
een aanrader voor de aandachtige lezer: als je
nog geen vrijwilliger bent en leider in het
bijzonder: het is bijzonder leerzaam, dus als je
zn hebt, meldt je aan bij het bestuur of
commissie.
De pen wil ik doorgeven aan llse Klaassen, dat
is iemand die ik ook nogal eens signaleer op
het voetbalveld en leidster is van €en
jeugdteam.

Annie Akkermans

Zaterd ag 2 november...
Sponsoravond

Op zaterdag 2 november houden we weer onze
traditionele sponsoravond. De definitieve
invulling is nog niet bekend, maar zoals u de
laatste jaren van ons gewend bent, maken we
er elke keer weer eetr gezellige avond van. Het
thema is nog niet vastgesteld, maar we laten u
tijdig weten wat u kunt verwachten. Reserveer
in elk geval deze avond in uw agenda.

Commissie Sponsoring & PR
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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 LOCIN

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289
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Een voorzetje von

........Sanne von Alphen:

Mijn leeftijd is

fk speel in de

Mijn ploots ín het elftol is

Op deze plaats in het teom

Mijn voetbolkwoliteiten zijn

Voetbol vind ik leuk omdot

Mijn school is

Later word ik

Ik vind het moor lastig ols

fk word gekvan

Ik heb e? eenhekel aon ols ik

Ik zou heel graag

He'l zit goed legen als

Ik blijf oltíjd

Sporten die ik ook leuk vind zijn

Ik help mijn moeder met

Ik help mijn voder met

Ik zol nooiï

fk zou het erg vinden als

Ik heb veel plezier ols

fk kon wel jonken ols

fn mijn dromen

ïot slot wil ik jullie lsten weten dat

en ik zie er zo uit >>>

11 joor

MCt

meestal voor

vind ik het heel leuk

vooral hei goed overspelen

we een keigaaf team hebben

het Beotrix college

kapster

de tegenstonders heel bot zijn

de winterstop

's morgens vroeg mijn bed uit moet

eenkeer kompioen willen worden

de wedstrijd wordt ofgelost

sportief

zwemnen

de taf el ofruimen

de outo wossen

gaon roken

ik te oud ben voor het voetbolkamp

het voetbolkamp weer begint

ik niet mee? zou kunnen voetbollen

winnen we elke wedstrijd

het bij de v.v.Gilze keigaaf isl.
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Nieuwstr.3S
G ilze
tel: 0161 -453813
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Maritama

schoenen

DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEN

KINDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN seeft aan Alle Leden vanV,V,GILZE

10 % kortins on :

Voetbalscho enen, s cheenb e s chïr niers, vo etba I kous en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE.STOMERU
'§V'aar kunt u beter terecht voor een deskundig adviesl???

vrijdag kooprvond dinsdrg de gehde dag gesloten

pels & joosten hv

VOOB AI UW BEGTAZIbIGEIIT,

Als het goed en snel moet !l!l

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
Telefoon O l6l -t22730s
Telefax 0161 -',225804



Historie V.V. Gilze

I.
Aan de leden.
Intussen is het aI r,'reer vérschillende naanden geleden, dat ons club-blad "Contact" uitkr,rar:.
Gelukttig-is 9r n'u een comnissle tot stand gekomen, die er voor zalzorgen, dat het biad liieer re6ern:_tig gaat ;a";àÀiJr.èo. lïij zijn-hun daar nu reeds danl<bagf. voor. J,= rnd.f.r - e i o q-t ob, orjaar voor àen groot gede"rt. rlee uerasiieï';"íà"3.Hrl:t"iË31=13,werk ner "contact" bedorven, cat hlj ,rog érr.t.i-;;"-soed lvoord konuitstoten : n.1. "stopcontact".
Inmiddels hebben r,'re at eet stuk conpetitie achter de rug. i:re zien
Ë.:11§Iiq. I:1Pig bedroevende resultatel. iíisschien zÍen ive i1 hetrlveeoe eIIta_L-nog trancn van vreugde "Ons "eerste" draait goed. De sterrÏing en de strijdlust is aanvrezig.Ook de training'"vordt drult bezocirt .rï r"r, enthor].siasme isl Ëan-Àètresuftaat niet ongezlen acirtei blijverr, ar noeten v;e oan no g zovaak-zeggen, dat rve de pechduivel ,ieer aan onze kant traddeia staan"Aan de geblesseerden ivensen we egn spoedig herstel toe, nant ooh ztJzijn aIs onderdeel van het geheel .,,àiÀU*ur.
Onze tribune is innidoels rr€r'Èi:íl r,ër:nn*.n €ti zal o.o.v. op Zt oktobe::a.s. officieet in geb""iÈ ;;;à=; E;;;;;".
,ï" ?l-Jn veel dank verschuldrgd aaà iref Gemeentebestuur erj ons hoofd.-bestuure ríraar speciaar aan oÀze sport-ninnenoe Gilzenaren.De uitvoerende, conni:=i"^, lec1en uit het bestuur van de afdeling voet-bal, heeft ztcb, voortreff erijk van rru-i taak geioieien.
De bouw van het geheel irerd ier liand senomen door enkele sporrvrien-den en.:zij Ceden-ons verstelci "trur',..rii a" kwalitcit van het rr,rerk en
!.t ko_rte tiidsbestek r,raarin all-es tot s-uand kl,,rari"'?e wildLen onze tribune op zaterdag gesloten houden en evenmin uordtg-r.de. !guso benecen de ra jae::, ,5nà.r gereidà,- 

"í ioegelaten.Iii r'viflen onze \rïare si:ort-vriencen ook een r,iaar en ruËtig genot ver-sehaffen. Tevens rehenèn lrij er- op, aai niemand zaL kurl:eà ïoezlel,Iïanneer men op het terrein t e:ig is vcrnÍe lingen aa1 te rlch1en.

f'ribune "

iii maken onze sportliefhebbers cr op atterrt dat zeisoenkaarteni:rcl-usief tribune verkrijgbaar zijn ïoor f . 15.--. Zetsoenkaarten
zonder trlbune voor f" L2,5A. Lecien boven 16 jaar kunnen een tribune-kaart aanvragen voor f. 1"50. Voor leden en niet teden beneden 16 jaar
worden gsen tribulekaarten afgegeven" Zonder gelelde zullen deze per-
sonen cok niet op de tribune worden toegelateÀ. Aannrel-ding vooy zél.-
soerr- en/of tribunekaarten kan schriftelijk geschieden onder opgave
van naam, voorrramen, gebo: r "edatun cn adres bij de Heer C. den Boer,Burg" van Poppelstraat 48.
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vtÍ!ekerrtti'pr, V(lrlekel:11'c,r ','\:fZekertr,1,:,,,

Dichtbij...
Attiid gemakketijk.

Dichtbij...
Altiid gemakkeli,k.

Dichtbij...
Attiid gemakkeliik.

tel: [O1 61] 451 7?:O tel: [D1Ë1)451 7F.A tel: [O1 61 ] 451 72A

. SPEELTUIhT
(Volgens de nieuwe normen en regels)
+ KLEINE KINDHRBOERDERIJ

O PARKEËRTERREIN
De openinqstiiden blijven het gehele jaar door hetzelfde
-> Maandag: gesloten

= Dinsdag Um donderdag: vanaf 11.00u

= Vrijdag Um zondag: vanaf 10.00u

EETGAFH

D'n Brooy
r j--.*% Ghaamseweg 21 - G!trze - Tel" 0161-45í 548

o

Hands§"
Ë

Wirken ttlakelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 2A 47

Te§: 0'fl6'! 45 37 00

Een niewwe naam in zekerheid

I
D À I I 0 0



Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Lijfspreuk:
Hobby's:
Lid van de w Gilze:
Status bij de club:
Beste trainer:
M,jn idool:
Roken:
Drinken:
Stamcafe:

Moet lachen als:
Dat is maar lastig:
Winst betekent voor mij:
Verlies betekent voor mij:
Favoriete muziek:
Politieke partrj:
Een meevaller:
Een tegenvaller:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
Sportkwaliteiten:
Beste systeem:
Slechte smaak:
TV PrograÍruna:
w Gilze moet verbeteren:
Dat is goed bij de w Gilze:
Op mijn verjaardag geen:

Geloven in:
Hartenwens:
Hekel aan:
Romantiek:
Ochtendhumeur:
Laatste boek:
Dat is fantastisch:
Vakantieoord:
Bewondering voor:
lVat doe je met 1 miljoen:

Open kaart

Hans Hamels
vd Marckstr 9
6 mei 1967
Leven en laten leven

", Voetbal (kijken), fietsen, lezen
r975
Rustend lid
Jo Jansen
Hans Teeuwen
Onder het genot van een witbier
Hoegaarden
Waar de mwen meer haar hebben dan de
eigenaar
Bij bloopers
Een kater
Mooi meegenomen
Jammer dan
Bripop
PvdA
Als NAC europees haalt
Als Willem II boven NAC eindigt
Spare Ribs
Tolerant
Soms wat te laks
Waren verdedigend sterk en goed in de opbouw
4-3-3
Dikke vrouwen met een legging en een topje
De Simsons
Muziek in de kantine (geluidsinstallatie)
De inzet van de wijwilligers
Roeien en square
Het beste in mensen
Eerder stoppen met werken
Mensen die liegen
Samen met Marloes in het zwembad in de tuin
Soms
Siegfried
V/intersport
Geen favoriete bestemming, liefst ver weg
Majoor Boshart
Eerder stoppen met werken
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Aan die rrorse ogen ziet u het direct: deze

jongens gaan voor elkaar door her vuur. IJoor

niets laten zij zich uit her veld slaan. Al krijgen ze

er tien reger-r. r\ler z'n allen het veld op, mer z'n

alien er ook weer af.

Her idee dat je door samenwerkins iers rro,.,rs

kunt opbourven, spreekt de Rrrhobiuik bijzonrier

aan. Vaarom? Omdar we nirdden in onze salnen-

leving staan" Omdat r,ve altijd ons sreenrje hijdragen.

Rabobank
Baade-Nass au en omstreken

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

'' &#'

Ook iils dat berekenr, dat we onze reserves

n)()etcn ranSpreken. \\'.tnt rve z(rten On5 graag in

voor allerlei doelen in onze plaatseiijke gemeen-

schap. Met geli1, maar veel licver nog met berrok-

keniieid. l,Xrij sta:rn voor Li klaar. Ook na 1-rer laarsre

iluit1e .

Met de Roberhcnk sffi je er nief slleen voor.

Voor zulke koppies spreken we
!'net plezier onze reserves aan.


