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Ladies night
Met oog ook op de start van twee meidenteams 

dit seizoen en de nieuwe vrouwvriendelijke 

kantine, organiseren we zaterdag 28 januari 

een ladies Night! Deze avond is voor zowel 

vrouwelijke (familie) leden als niet leden. Kom 

dus gerust met een groep vriendinnen. De 

avond bestaat onder andere uit muziek van 

DJ Jeronimo, een welkomstdrankje, Spray tan, 

Wijnproeverij, exclusieve warme hapjes op een 

stokje, een cocktailbar en diverse aanbiedingen. 

Bovendien ontvangen alle dames een gratis 

goody bag! 

Datum:    28 januari 2017

Tijdstip:   20:30 uur - 01:00 uur

Kaarten kosten �  7,50 per stuk.

De kaarten zijn verkrijgbaar bij de kantine van 

v.v. Gorssel, Wijnproeverij Klosters, Jurgen 

Jansen (06-30892275), Gerjan Dommerholt 

(06-12338125) en Vincent Wesseldijk (06-

53585349). 

Onze club is volop 
in beweging!
Wellicht heb je het zelf al gemerkt op sportpark 

Gerstlo, of heb je het gehoord in de wandelgangen of 

van vrienden...maar er is “reuring” bij onze vereniging. 

Met dit bericht wil ik, mede namens het bestuur, wat 

meer vertellen over wat we allemaal gedaan hebben 

het afgelopen jaar. Tevens wil ik een aantal zaken 

die nog op stapel staan uitlichten met die tot doel 

hebben om nog meer plezier, betrokkenheid en 

beweging te bewerkstelligen. Met deze Gazet willen 

we u periodiek informeren over de gang van zaken 

binnen en rondom de club en over activiteiten die 

gepland zijn. We zijn in maanden April/Mei gestart 

met voetbal clinics voor de meiden van 5 t/m 17 

jaar, en dat was een daverend succes. Inmiddels 

hebben we bijna 30 nieuwe meiden kunnen ver-

welkomen in die leeftijdscategorie. Hierdoor hebben 

we ook een meidenteam weten te formeren; MO13-

1. Een hele leuke groep enthousiaste meiden, 

die nu samen een half jaar competitie gespeeld 

hebben. Dit smaakt naar meer, en dus gaan we  

de komende maanden ook proberen de dames  

(> 18+) te motiveren om weer te gaan voetballen, 

wellicht starten met een 7 x 7 competitie, want daar 

is in de regio voldoende aanbod voor.

Verder hebben we de zomerperiode gebruikt om 

onze verouderde kantine een ware metamorfose 

weten te geven. Zo is er een hele nieuw toiletgroep 

gekomen en is aansluitend ook de gehele kantine 

een andere ‘look en feel’ gegeven. Een sfeervolle en 

warme uitstraling is het resultaat, waar jong en oud 

zich op hun gemak moeten voelen. Hierbij hebben 

we overigens heel veel hulp van vrijwilligers en spon-

soren gekregen, waarvoor dank! 

Daarnaast hebben we de afgelopen periode zoveel 

mogelijk geprobeerd om nieuwe zaken op te starten 

met als gevolg dat er verschillende acties en eve-

nementen (zelfs een ‘ladies night’ is aanstaande) 

zijn georganiseerd om mensen te betrekken bij de 

vereniging. Hiertoe hebben we ook in de (social) 

media en met een nieuwe website meer ‘geluid’ 

gemaakt. Zie ook de agenda in deze ‘Gazet’ om te 

zien welke evenementen allemaal gepland staan 

voor de komende periode. Dit positivisme straalt uit 

naar de leden; zo we krijgen nieuwe aanwas van 

leden, is het makkelijker om sponsoren te betrekken 

bij onze vereniging, en krijgen we van alle kanten 

meer betrokkenheid en input om nog meer zaken op 

te pakken. Al met al kunnen we voorzichtig vaststellen 

dat v.v. Gorssel weer op de kaart staat in het dorp, 

een belangrijke ontwikkeling.

Een andere ontwikkeling waar we als voetbalvereni-

ging in de toekomst mee te maken krijgen is het 

wijzigende accommodatiebeleid van de gemeente 

Lochem. v.v. Gorssel participeert in een Werkgroep 

Accommodaties Gorssel, waarin kerk, school, Trefpunt, 

zwembad, tennis en voetbal deelnemen. Deze werk-

groep anticipeert op het accommodatiebeleid van de 

Gemeente Lochem, waarin bezuinigingen de boven-

toon voeren. Er staan de komende jaren een paar 

belangrijke beslissingen op stapel. Zo zal ’t Trefpunt 

rond 2022 volledig gesloopt en gesaneerd moeten 

worden ivm asbest. Daarnaast kampt de Vullerschool 

met torenhoge energierekeningen door haar grote 

huisvesting, en hebben ook het zwembad en tennis 

overcapaciteit. Dit alles heeft ertoe geleid dat we de 

handen in elkaar hebben geslagen, en gebruik willen 

maken van de koers van de Gemeente, door in te 

zetten op een eenmalige investering voor een nieuw 

te bouwen Multi Functionele Accommodatie (MFA) 

waarbij Onderwijs, Sport en Cultuur samengaan. De 

Vullerschool gaat inzetten op een continue rooster, 

wellicht al komend jaar, en bewegingsonderwijs. 

Deze MFA zal gerealiseerd moeten worden aan de 

rand van de dorpskern. Door de krachten te bunde-

len kan er bijzonder veel synergie ontstaan. Als Sport 

en Onderwijs bij elkaar komen, qua afstand en kan 

dan ons als v.v. Gorssel op uitstekende mogelijkheid 

geven dichter bij de dorpskern Gorssel te kunnen 

voetballen. Dit is makkelijker voor iedereen, zowel 

jong als oud. We (de Werkgroep) zijn al druk in de 

weer, samen met de Gemeente Lochem met een 

gerenommeerd adviesbureau Twynstra & Gudde, 

om een haalbaarheidsstudie af te ronden (begin 

2017). Vervolgens , kunnen de volgende stappen 

richting de toekomst gezet worden. De daadwer-

kelijke implementatie van deze plannen zal rond 

2022 plaatsvinden, vandaar dat we nu reeds bij de 

planvorming en de besluitvorming aangehaakt zijn.

Tot slot, wil ik een oproep doen aan eenieder om 

bij te dragen aan de verdere groei/ ontwikkeling 

van onze vereniging. We hebben de laatste tijd veel 

stappen gemaakt maar dat heeft veel tijd en inzet 

gekost van met name een harde kern vrijwilligers. 

Ook als voetbalvereniging merken we dat de maat-

schappij verandert en dat betrokkenheid en ‘een 

steentje bijdragen’ minder als gemeengoed gezien 

moet worden. Belangrijk hierbij om op te merken 

is dat WIJ met z’n allen v.v. Gorssel zijn; zonder ons 

allen van voetballers, vrijwilligers, (jeugd) leden, niet-

spelende leden, sponsoren en supporters, is er geen 

vereniging. Zonder jullie kan de club niet bestaan, en 

dus moeten iedereen zich ook realiseren dat onze 

club, ook “JOUW” club is. Het is jouw club, waar je 

met je vrienden een balletje trapt op de zaterdag 

of zondag, het is jouw club, waar je na de training 

of wedstrijd lekker mee kunt ouwehoeren, het is 

jouw club waar je bij hoort. Zonder jou, bestaat de 

club niet.

En dus is het fijn dat er mensen zijn zoals jij, die 

behalve voor het voetballen of een gezellig biertje, 

ook komen om jeugdleden te trainen/ te begelei-

den, om een voetbaltechnisch kader neer te zetten, 

om wedstrijden te fluiten, om het snoeiwerk rondom 

het terrein te verrichten, om sponsoren te binden, 

om evenementen te organiseren, om kranten als 

deze te maken, enzovoort. 

We bedanken iedereen die ons geholpen heeft om 

te komen waar we nu staan. En mocht je in de gele-

genheid om meer te doen voor onze vereniging dan 

horen we het graag; er zijn zaken genoeg die opge-

pakt kunnen worden en we vinden altijd iets wat bij 

je past. Fijn dat jullie hier allemaal een onderdeel van 

willen zijn, want v.v. Gorssel is JOUW club!!

Tot de nieuwjaarsreceptie (of een van de andere 

evenementen). Alvast fijne feestdagen!

Met groet namens het gehele bestuur,

Job Dietrich (voorzitter v.v. Gorssel)

NB. Mocht je naar aanleiding van deze Gazet 

vragen, opmerkingen of goede ideeën hebben, 

laat het ons dan vooral weten.

1. Waltakke Toernooi
 17 december 2016
2. Winterteen Toernooi
 18 december 2016
3. Nieuwjaarsreceptie  
 1 januari 2017
4. Nieuwjaarstoernooi EGC 
 8 januari 2017
5. FIFA 17 Toernooi  
 13 januari 2017
6. Winterteen Toernooi   
 15 januari 2017
7. Ladies Night    

28 januari 2017
8. Ajax-Feyenoord
 2 april 2017
9. Vrijwilligersdag   
 13 mei 2017

Agenda
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Stoere meiden 
voetballen bij Gorssel!
Bestuur en jeugdbestuur hebben gezamenlijk het besluit genomen meidenvoetbal te gaan opzet-

ten. Hierover hebben we de afgelopen tijd gesprekken gehad met enkele dames die veel ervaring 

hebben met damesvoetbal. Als club zijn we hierover erg enthousiast. Graag horen we van u of 

uw dochter hiervoor belangstelling heeft. Als u mensen kent die hierin geïnteresseerd zouden 

zijn, voelt u zich dan vrij deze mail door te sturen of ze naar ons te verwijzen (zie contactadres 

onderaan mail). 

Op 1 december 2016 heeft de jaarlijkse Ledenver-

gadering plaatsgevonden. Bij de recente Algemene 

Ledenvergadering op 1 december jl. heeft Job 

Dietrich als voorzitter een verdere toelichting gege-

ven over de plannen rondom een MFA. Naast de 

MFA zijn eveneens de resultaten van afgelopen 

jaar (seizoen 2015-2016), de gedane investerin-

gen in met name de accommodatie (binnen en 

buiten) en de bestuurlijke mutaties besproken. In 

het bijzonder willen we de verhoging van de con-

tributie er even uitlichten. De contributie, vormt 

naast sponsoring, kantine omzet en diverse andere 

inkomsten, een belangrijke poot onder het beleid 

van v.v. Gorssel. 

Wij willen met de club vooruit, we zijn ambitieus en 

willen sportief en qua uitstraling de vereniging als 

geheel naar een hoger niveau krijgen. VV Gorssel 

wil investeren in de jeugd, goede gediplomeerde 

trainers aanstellen en bovendien afwisselende en 

goede oefenstof aanbieden voor iedere leeftijdsca-

tegorie. Daarnaast zijn verdere investeringen in de 

accommodatie noodzakelijk om goede faciliteiten 

te kunnen bieden en eventuele knelpunten ten 

aanzien van capaciteit van het sportpark Gerstlo 

te ondervangen. 

Naast de groei van de overige inkomsten, waar de 

laatste jaren goede stappen in zijn gemaakt, achten 

we het als bestuur eveneens noodzakelijk om de 

contributie aan te passen. Gezien bovenstaande 

en het feit dat wij in de nabije regio de laagste con-

tributie doorberekenen, en er de afgelopen jaren 

geen indexering heeft plaatsgevonden, achten 

wij een correctie op zijn plaats. De vernieuwde 

contributies, die ingaan per 1 januari 2017, staan 

hieronder vermeld. Tevens zijn de notulen van 

de Algemene Ledenvergadering in de email bij-

gevoegd.

Verhoging contributie

Per 1 januari 2017 zal de contributie voor onze 

vereniging als volgt zijn:

• Volwassenen  45,00 / kwartaal

• Jeugdleden t/m 17 jr. 32,50 / kwartaal

• Starters (Benjamins) 10,00 / kwartaal

• 45+ leden  25,00 / kwartaal

  (vrijdagavond competitie)

• Niet spelende leden 12,50 / kwartaal

Sinds 1 januari 2016 zijn er enkele nieuwe leden 

toegetreden tot het algemeen bestuur. Het alge-

meen bestuur bestaat nu uit: 

• Job Dietrich

 voorzitter algemeen bestuur

• Ellen Haan

 financiën

• Alex Bos

 sponsoring

• Casper Hermans

 PR & communicatie, 

 activiteitencommissie, 

 vrijwilligerszaken

• Theo Jansen

 accommodatiezaken

• Dennis Bruggeman

 voetbalzaken

• Joost Harkink

 jeugdvoorzitter

• Betsy van Huizen

 secretaris

Sinds 1 januari is er een nieuw jeugdbestuur. Het 

jeugdbestuur stelt zich ten doel uitvoering te geven 

aan het jeugdvoetbalbeleidsplan, zoals dat op de 

site van vv Gorssel te vinden is. Het jeugdbestuur 

wordt gevormd door: 

• Joost Harkink

 voorzitter

• Dennis Bruggeman

 lid voetbalzaken

• Frank Wouterse

 lid

Bestuur

Meidenvoetbal update

Algemene ledenvergadering

Senioren
2016-2017 is het 2e jaar van samenwerking met SV Epse. De selectie en de veteranen is een mix van spelers 

uit beide dorpen, en dit seizoen is er ook een mix ontstaan bij EGC 3. Het 4e speelt nog in Gorssel, en de 5e 

in Epse. Bruggen worden geslagen tussen beide verenigingen, en bij steeds meer teams is de verbindende 

factor zichtbaar; samen voetballen. Resultaten van de diverse teams zijn wisselend, het ene team strijd mee 

om de titel, terwijl de ander zich keurig handhaaft in de middenmoot. Het 1e elftal, onder leiding van Jie 

Fan Chung is een hecht team, waar veel jeugd zich goed weet te ontplooien, en met de ondersteuning van 

Erik Jan Vis en Erik Nachtegaal proberen ze zich zachtjes richting de subtop te worstelen.

Starters v.v. Gorssel
Nieuwe aanwas bij onze voetbalclub is van essentieel belang voor de continuïteit van onze club. Als de 

kids willen gaan voetballen, dan kan dat vanaf een jaar of 5-6, een aantal keer meetrainen op de woens-

dagmiddag, vervolgens als ze het leuk vinden, aanmelden als jeugdlid, je wordt dan een “Benjamin”. Er 

zijn inmiddels al zo’n 16 startertjes in deze groep op de woensdagmiddag, jongen EN meisjes. VV Gors-

sel heeft gehoor gegeven aan het verzoek van de Vullerschool om mee te werken aan de zogenaamde 

talent ateliers, voetbal zal op de Vullerschool ook worden aangeboden op de vrijdagmiddag in Januari en 

Februari, VV Gorssel zal gediplomeerde jeugdtrainers leveren voor de kennismaking met de voetbalsport 

op de Roskamweide.

Samenwerking Epse
De afgelopen maanden zijn er intensieve gesprekken geweest met de jeugdvoetbalafdeling van 

SV Epse. Insteek is hierbij om als clubs gezamenlijk sterker te worden en net als bij de senioren 

tot een samenwerking te komen. Deze gesprekken zijn nog steeds gaande en gaan gepaard met 

een aantal uitdagingen. Zodra duidelijk is wat deze samenwerking voor komend seizoen betekent 

zullen we dit in een aparte nieuwsbrief laten weten. 



Kampioenen en 
nieuwe tenues!
De jeugdteams F1, E3 en E4 van v.v. Gorssel zijn afgelopen periode kampioen geworden! (foto’s). 

ook zijn alle jeugdelftallen vanaf dit seizoen weer in nieuwe tenues gestoken voor de komende 

3 jaar. Graag willen we ook via deze weg onze ‘nieuwe’ shirt sponsoren bedanken voor hun 

bijdrage en betrokkenheid (foto’s). De tenues van de verschillende jeugdteams worden vanaf dit 

seizoen gesponsord door Soundwave, Nikkels Natuursteen, Schildersbedrijf Fresco, Wijnkooperij 

Klosters, Tandartsen Weijler & Weijler, Snackwagenhuren.nl, Restaurant Loetje, het Bosrestaurant 

en Loonbedrijf de Poorte.

Jeugdvoetbal update

Scoren voor de club
VV Gorssel kijkt terug op een geslaagde ‘Scoren voor de Club’ actie met een zeer mooie opbrengst! De 

afgelopen tijd is er met hulp van veel vrijwilligers hard gewerkt aan het opknappen van de kantine, de 

kleedkamers en het buitenterrein van v.v. Gorssel. Voor de jeugdleden wil de vereniging natuurlijk graag 

nog wat extra’s doen, zoals leuke activiteiten en mooi en goed materiaal. Hierbij zal de opbrengst van 

EUR 1.150,00 goed gebruikt kunnen worden! 

Sport en eet gezond!
Mede dankzij de sponsoring van Groente speciaalzaak J. Wezenberg aan de Hoofdstraat in 

Gorssel, wil v.v. Gorssel het signaal afgeven dat bij sporten ook gezond eten hoort. Bij ons op 

Sportpark Gerstlo staat iedere zaterdag een verse fruitmand, waar iedereen een gratis stuk fruit 

uit kan pakken voor de nodige vitamines! 



Nieuwjaarstoernooi EGC
Als vereniging zouden we het leuk vinden om het nieuwe jaar voetballend mooi te beginnen! om dit te bewerkstelligen hebben we op zondag 8 

januari van 10.00 tot 14.00 uur het kunstgrasveld in Eefde afgehuurd voor de gehele seniorenafdeling van EGC. Graag willen we op deze datum in 

een kleine toernooivorm een balletje gaan trappen. Het is de bedoeling dat we het veld verdelen in 2 kleine velden, om vervolgens met teams van 7 

spelers tegen elkaar te strijden om de ‘cup’. Afhankelijk van de deelname zullen we poules maken van teams (die ieder de naam van een Champions 

League team krijgen)  om vervolgens de ‘Champions League’ te gaan spelen. Voor deze gelegenheid staan ook de kleedkamers tot onze beschikking 

en is zelfs de kantine  geopend en bemand. Wil je meedoen? Geef je dan snel op bij je leider, zodat we met zoveel mogelijk mensen er een gezellige 

en sportieve zondag van kunnen maken. Je kunt ook even een WhatsApp berichtje sturen naar (06) 108 54 850. 

Ruim 25 enthousiaste sponsoren van VV Gors-

sel en SV Epse (Epse-Gorssel Combinatie (EGC)) 

hebben op vrijdag 9 december mogen genieten 

van een culinaire sponsoravond. Doelstelling van 

de avond was eigenlijk drieledig; gezelligheid, net-

werken en de onderlinge banden versterken. Op 

alle drie de fronten kunnen we het een geslaagde 

avond noemen. Uiteraard bezochten we onze 

belangrijkste sponsoren uit de horeca in Gors-

sel en Joppe en toeval of niet, ze zijn allemaal 

shirtsponsor. De avond startte bij Eetcafé de Hoek 

(co-sponsor EGC1 en EGC 2), vervolgens hebben 

we een mooie proeverij gehad bij Wijnkooperij 

Klosters (shirtsponsor VV Gorssel). Het voorgerecht 

werd genuttigd bij Het Bosrestaurant (shirtspon-

sor VV Gorssel) en hoe kan het ook anders, het 

hoofdgerecht bij onze hoofdsponsor van de EGC 

Bij Jansen & Jansen  Het toetje kwam uiteraard van 

Loetje (shirtsponsor VV Gorssel), waarna de avond 

afgesloten werd bij Eetcafé De Hoek.

De avond werd georganiseerd door de sponsor-

commissie van beide clubs, waarbij eens te meer 

is bewezen dat hun sponsorbeleid goed op elkaar 

aansluit. Doel is om de sponsoren van beide clubs 

nog meer met elkaar te verbinden en te laten 

samenwerken. Uit meerdere bedrijfstakken waren 

sponsoren aanwezig en er is veel kennis en infor-

matie met elkaar uitgewisseld om relaties verder 

uit te bouwen. Deze avond is zeker voor herha-

ling vatbaar, en biedt ook potentiele sponsors de 

mogelijkheid om aan te sluiten bij een dergelijke 

avond, waarbij op een informele manier genet-

werkt kan worden. 

Nieuwe website
Onze website is recent vernieuwd. Tevens maken 

we als vereniging steeds meer gebruik van face-

book, email, gorssel.nl en weekblad de gids om 

leuke en mooie activiteiten van onze vereniging te 

promoten. Om dit goed en consequent te kunnen 

(blijven) doen ontvangen we graag jullie input of 

foto’s om te gebruiken. 

Belangrijke mededelingen zullen altijd op de 

website komen te staan en via email worden ver-

zonden; de leuke berichten en aankondigingen 

worden in ieder geval via social media verspreid 

en eveneens gedeeld via gorssel.nl en weekblad 

de gids. Mocht u content voor ns hebben, dan 

ontvangen we dit graag via een email op het 

emailadres: communicatie@vvgorssel.nl. 

Eigen plek jeugd
Ook voor de jeugd heeft VV Gorssel nu een prach-

tige plek gecreëerd. Een jeugdhonk, waar ze lekker 

op de PS4 hun geliefde FIFA17 kunnen spelen. 

Ook is er een voetbaltafel aangeschaft, een origi-

nele ‘Deutscher Meister’. Nu al een paar weken in 

gebruik, en een daverend succes ! 

Kantine personeel
De kantine wordt bemand door vrijwilligers, leden, 

voetballers, ouders van jeugdleden en een ieder 

die zich vrijwillig aanmeldt. Een rots in de bran-

ding is natuurlijk Jan Hiethaar, die er vaak het 

hele weekend van ’s ochtends vroeg tot laat in 

de middag aanwezig is. Onlangs ontving hij van 

Erik Gruben (Leider A-jeugd) een attentie voor zijn 

inzet. “kantine medewerker van de maand”. Wie 

wordt er medewerker van de maand december?.... 

Wellicht ben jij het? 

Kort nieuws

Succesvolle sponsoravond Epse 
en Gorssel smaakt naar meer!

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 1 januari 2017 vindt, vanaf 15.30 uur de wel bekende Nieuwjaarsreceptie van de Voetbal-

vereniging Gorssel plaats. Alle leden (inclusief partners), vrijwilligers, sponsoren, supporters en ‘vrienden 

van’ zowel Voetbalvereniging Gorssel als Sportclub Epse zijn hierbij van harte welkom!!

Sinds enkele jaren is het gebruikelijk dat onze activiteitencommissie hier een extra groot feest van maakt 

met vaak een specifiek thema. Vanwege het grote succes vorig jaar is besloten om ook dit jaar te kiezen 

voor het thema Apres Ski! DJ Roy zal ons voorzien van de nodige ‘Alpen Hits’, de cocktailbar zal zeker 

weer aanwezig zijn en natuurlijk ontbreken de broodjes braadworst en beenham niet!! Daarnaast zal 

er dit jaar een verloting worden gehouden waarbij prachtige prijzen te winnen zijn (oa. 2 weekendjes 

weg). De opbrengst van de verloting zal worden gebruikt voor een vernieuwing van de het meubilair in 

de kantine. De loten zijn per heden te koop aan de bar in de kantine en kunnen tot en met de nieuw-

jaarsreceptie gekocht worden.

Graag zien we jullie op zondag 1 januari 2017 om 15.30 uur in de kantine van Voetbalvereniging Gorssel 

aan de Markeweg 10 in Gorssel, om samen met ons te proosten op het nieuwe jaar. Mochten je in de 

gelegenheid zijn om in gepaste ‘apres ski’ kleding te komen dan wordt dat zeer op prijs gesteld.


