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Er is veel gebeurd 
het afgelopen jaar!
Voor je ligt het 2e exemplaar van de ‘Geel Zwart 

Gazet’, de periodieke nieuwsbrief van VV Gorssel. 

Rond de jaarwisseling is de eerste ‘Geel Zwart Gazet’ 

verschenen. De afgelopen maanden is er weer veel 

gevoetbald, zijn weer de nodige zaken gebeurd en 

activiteiten geweest. Via deze weg zijn wij voorne-

mens om u 2 tot 3 keer per jaar informeren over het 

reilen en zeilen van onze voetbalvereniging.

Het seizoen zit erop!

Wat is er veel gebeurd bij VV Gorssel het afgelo-

pen jaar. Begin van het seizoen werd het seizoen 

geopend door de jaarlijkse Kick Off, waar onder 

andere de wethouder van de Gemeente Lochem 

de totaal gerenoveerde kantine, met nieuwe sanitaire 

voorzieningen heeft geopend. Een seizoen waarbij 

VV Gorssel een start heeft gemaakt met meidenvoet-

bal, en met veel nieuwe aanwas bij de jongste jeugd, 

jongens en meisjes. Daar ligt het fundament voor 

onze toekomst als club, een sterke en solide basis 

in de jeugd, zal op langere termijn zijn meerwaarde 

betekenen voor VV Gorssel. Ons 1e elftal, samen 

met Epse spelend in EGC 1 heeft uiteindelijk een 7e 

plaats weten te bereiken in de 5e klasse, wellicht had 

er nog iets meer ingezeten, maar daar moet volgend 

jaar maar vol op worden ingezet. In de Epse Gorssel 

Combinatie hebben we de afgelopen jaren met 6 

senioren teams gevoetbald, het ziet er naar uit dat we 

seizoen ‘17/’18 gaan starten met 5 senioren teams. 

Verderop in de Gazet tref je meer informatie aan over 

de jeugd, en andere nieuwsitems. 

Renovatie kantine

Vanuit het bestuur van onze vereniging stellen we 

vast dat er een positieve vibe binnen de vereniging 

is. Afgelopen zomer hebben we veel tijd, geld en 

energie gestoken in de renovatie en make over van 

de kantine, en daar krijgen we wekelijks een hoop 

complimenten voor. Bezoekers van andere vereni-

gingen prijzen de uitstraling die we hebben weten 

te creëren. De speeltoestellen voor de jeugd zijn ook 

weer in het voorjaar uitgebreid getest worden door 

de jongste jeugd, en oudere jeugd kan zich prima 

vermaken in het pannaveld of in hun jeugdhonk. 

We zien deze vibe ook terug in de aantallen nieuwe 

leden, de betrokkenheid van onze leden en de 

opkomst bij de verschillende evenementen.

Wall of history

Een lange historie van onze club, die terugkomt in de 

Wall of History in de kantine, is steeds aanleiding voor 

veel mensen om even stil te staan bij de elftal foto’s 

uit vervlogen tijden. De verhalen bij de muur hebben 

er toe geleidt dat er op 3 juni een middag wordt 

georganiseerd, voor oud leden, om herinneringen op 

te halen, elkaar weer te ontmoeten, en binding met 

de club te vergroten en te behouden.

De jeugd heeft de toekomst!

We hebben inmiddels meer dan 200 jeugdleden, 

die zaterdags voor veel drukte op Sportpark Gerstlo 

zorgen, een prachtige ontwikkeling. Veel aanwas in 

de jongste leeftijdscategorie, die op de woensdag-

middag in grote getale aanwezig zijn, om op een 

ongedwongen manier kennis te maken met voetbal 

en met onze vereniging.

Al deze ontplooiingen van onze voetbalvereni-

ging resulteren in beweging en deze beweging is 

noodzakelijk om verdere stappen te maken in de 

toekomst. Ons doel: v.v. Gorssel moet een toegan-

kelijke, actieve en gezellige voetbalvereniging zijn, 

waarbij er ruimte voor jong en oud is, jongens of 

meisjes, man of vrouw om te voetballen. We respec-

teren en waarderen onze historie maar investeren 

in en geven veel ruimte aan de jeugd. We staan 

open voor veranderingen in de maatschappij en in 

de regio. We kiezen voor een toekomst voor voetbal 

in Gorssel en willen een concrete en structurele bij-

drage kan leveren aan het dorp en de gemeenschap 

van Gorssel. Kortom, we staan weer op de kaart.

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. 

We bedanken iedereen die ons geholpen heeft om 

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

gelegenheid om meer te doen voor onze vereni-

ging dan horen we het graag; er zijn zaken genoeg 

die opgepakt kunnen worden en we vinden altijd 

iets wat bij je past. Tot de Kick Off in augustus (of 

een van de andere evenementen). Alvast een fijne 

zomervakantie!

Met groet namens het gehele bestuur,

Job Dietrich, Voorzitter v.v. Gorssel

NB. Mocht je naar aanleiding van deze Gazet vragen, opmerkin-
gen of goede ideeën hebben, laat het ons dan vooral weten.

1. 45+ Toernooi VV Gorssel  
2 Juni 2017

2. Reünie     
3 Juni 2017

3. Intern. Jeugdtoernooi Eefde 
3 en 4 Juni 2017

4. Kick Off     
19 Augustus 2017

Agenda
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Geel
en 
zwart

‘Geel en zwart gaat nooit verlo-o-oren, geel en 

zwart staat bovenaan’. Dat is één van de club-

liedjes van v.v. Gorssel. Nou weet ik niet of dat 

eerste gedeelte van het liedje wel zo blijft en het 

tweede gedeelte wordt dan ook moeilijk. 

Ik denk nog weleens terug aan de tijden dat het 

liedje door de kantine schalde. Niet zo’n mooie 

kantine als nu, maar wel veel drukker en dus 

reuze gezellig. Elke 14 dagen een wedstrijd op 

het complex. Of je keek in het kastje bij de super 

wanneer ‘ze’ moesten voetballen. Na afloop 

was er lang dikke pret. Tot een uur of zeven, 

dan werd de tent gesloten. Op trainingsavon-

den (2x in de week!) was het niet veel anders. 

Na trainen dobbelen aan de bar of kaarten aan 

de tafel. Tegen middernacht keerde de rust aan 

de Markeweg weer terug.

De vereniging was meer dan een voetbalvereni-

ging. Het was denk ik de enige ontmoetingsplek. 

Ander contact met elkaar was er niet of nauwe-

lijks. Dat is verleden tijd. We hebben elke dag 

contact met elkaar via social media. 

De jeugd is nog in grote getale onbezorgd aan 

het voetballen, en nog wel in het geel zwart! 

En met goede trainers en begeleiders. Klasse!  

De doorstroming van jeugd naar senioren 

hapert echter. Andere interesses of studeren. 

Daarmee wordt het aantal seniorenelftallen 

minder en het op de been brengen van een 

1e elftal erg moeilijk. Is een fusie dan de oplos-

sing? Voor de langere termijn gaat een fusie 

alleen ook niet de oplossing bieden. Moeten 

we ons dan richten op de jeugd, damesvoetbal 

en recreatief seniorenvoetbal? ......Op een nieuw 

complex, vlakbij de Gorsselse dorpskern en als 

het even kan in geel-zwart graag.



Starters V.V. Gorssel
Als je wil beginnen met voetballen, dan begin je bij de jongsten; de startertjes. Als de kids willen 

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

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

Nieuwe aanwas bij onze voetbalclub is van essentieel belang voor de continuïteit van onze club. 

Deze groep ‘Benjamins’ bestond altijd uit zo’n 6 -7 kinderen, die op de woensdagmiddag door 

Hans Severein, Egbert Stormink en nu, door Maaike Melenhorst-Smit worden getraind, en beter 

gezegd; op spelenderwijs kennis laten maken met het voetbal. Afgelopen jaar zijn er zo’n 25 

startertjes in deze groep op de woensdagmiddag, jongens EN meisjes. Fantastisch!!

Deze startertjes spelen nog geen officiële wedstrijden, maar hebben met een paar omliggende 

verenigingen (o.a. FC Zutphen) een roulerend toernooi schema opgesteld zodat ook onze starters 

aan het voetballen kunnen komen. Begin Mei was de beurt aan v.v. Gorssel om deze groepen 

plek te geven om hun toernooi af te werken. 

Tevens heeft v.v. Gorssel gehoor gegeven aan het verzoek van de Vullerschool om mee te werken 

aan de zogenaamde talent ateliers. Op vrijdagmiddagen in januari en februari heeft onze vereni-

ging met gediplomeerde jeugdtrainers, kinderen van de vullerschool de mogelijkheid geboden 

om kennis te maken met de voetbalsport op de Roskamweide. We hebben deze vorm van 

samenwerking met de Vullerschool als erg prettig ervaren en zouden ook graag kijken naar de 

mogelijkheden voor dergelijke activiteiten voor komend jaar.

Het seizoen 2016-2017 is zo goed als ten einde. 

Voor v.v. Gorssel was het een mooi seizoen. Gere-

geld sta ik langs de velden en zie dan het plezier 

waarmee gevoetbald wordt. Iedere zaterdag weer 

is het een drukte en gezelligheid van belang, 

naar mijn idee het belangrijkste signaal dat we 

als club op de goede weg zijn. Op ons prachtige 

complex met al z’n voorzieningen is het prima 

toeven. Hoogtepunt van m’n voetbalzaterdag is 

altijd het broodje bal (van de slager!) van Pluis. 

Met genoegen spek ik dan de kantinekas, waarna 

ik mij vervolgens te buiten ga aan al het fruit dat 

sinds kort gratis aangeboden wordt!

Dan het voetbal. Voor het eerst draaiden we mee 

met een volledig meidenteam in de competitie, (er 

zijn inmiddels al circa 30 meiden lid!), we vierden 

kampioenschappen met JO-9, JO-11 en JO-15 

teams. Er speelden twee zogenaamde samenge-

stelde teams samen met Epse, de JO11-1 bereikte 

zelfs de eerste klasse, het aantal startertjes nam 

hand over hand toe en op moment van schrij-

ven moet de JO11-1 nog de bekerfinale spelen. 

Kortom prestaties en plezier gaan bij ons inder-

daad hand in hand. 

Betrekken van jeugdspelers

Achter de schermen wordt er hard gewerkt. We 

betrekken bij v.v. Gorssel onze jeugdleden actief bij 

de organisatie van de club. Vanaf de C treden ze 

op als trainers, leiders en niet in de laatste plaats 

als scheidsrechters. De jongens en meiden van 

een jaar of 14-15 zijn zo de voorbeelden voor de 

jongere jeugd. Het is ons afgelopen seizoen gelukt 

een trainer aan te stellen die meerdere teams 

voor zijn rekening nam. Helaas moet Menno al 

weer afscheid nemen omdat hij een nieuwe baan 

heeft gevonden. Het is hem van harte gegund. 

Wij hebben ervaren dat we op deze manier uni-

formiteit in de trainingsstof krijgen en daarnaast 

beter zicht op de vaardigheden en ontwikkeling 

van spelers. De advertentie voor een opvolger is 

dan ook al geplaatst. 

Voor volgend seizoen willen we verder bouwen. 

Prestaties verder brengen door te investeren in 

het technisch beleid en plezier verder brengen 

door aan te sluiten bij het niveau van kinderen. 

We blijven ons niet neerleggen bij de krimp van de 

regio en blijven actief op zoek naar nieuwe leden 

en doelgroepen. 

Tekort aan vrijwilligers

Hebben we dan niets te klagen; eigenlijk niet 

behalve dan dat ene punt. Een structureel tekort 

aan vrijwilligers om een bijdrage te leveren aan 

de ambities van de club. Een korte opsomming ; 

graag zouden we een toernooicommissie in het 

leven roepen, hebben we nog tenminste een extra 

lid bij het jeugdbestuur nodig, willen we graag het 

wedstrijdsecretariaat en de ontvangst van bezoe-

kende teams verder verbeteren, en zoeken we 

eigenlijk permanent ouders die willen ondersteu-

nen bij trainingen of wedstrijden. Bij deze dan ook 

mijn oproep, doe mee in het verder brengen van 

de club, er is eigenlijk altijd wel een manier te 

vinden dit in te passen in uw ongetwijfeld enorm 

drukke leven. 

Het was weer een mooi seizoen

Jeugdvoetbal update
Per 1 januari 2017 is de contributie voor 

onze vereniging als volgt:

• Volwassenen    
45,00 / kwartaal

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

• Starters (Benjamins)   
10,00 / kwartaal

• 45+ leden 
 (vrijdagavond competitie)  � 

25,00 / kwartaal
• Niet spelende leden   

12,50 / kwartaal

Contributie
Het algemeen bestuur bestaat uit: 

• Job Dietrich

 voorzitter algemeen bestuur

• Ellen Haan

 financiën

• Alex Bos

 sponsoring

• Casper Hermans

 PR & communicatie

 activiteitencommissie

 vrijwilligerszaken

• Theo Jansen

 accommodatiezaken

• Dennis Bruggeman

 voetbalzaken (senioren & jeugd)

• Joost Harkink

 voorzitter jeugdbestuur

• Betsy van Huizen

 secretaris

Bestuur



1e seizoen MO13
VV Gorssel geslaagd 
Bij voetbalvereniging VV Gorssel is vorig jaar een begin gemaakt met het meidenvoetbal. In de 

leeftijdscategorie 5 t/m 17 heeft de club veel werving gedaan onder de meiden, en dat heeft er 

toe geleid dat er afgelopen seizoen zo’n 40 meiden zich aangesloten hebben bij VV Gorssel om te 

voetballen. De aanwas was zo groot, dat er een heus meidenteam samengesteld kon worden MO13. 

Veel meiden hadden nog nooit gevoetbald, maar door inzet, enthousiasme, en beleving hebben de 

meiden een volledig seizoen meegedraaid in de voetbalcompetitie. Wedstrijden in regio tegen onder 

andere Warnsveld, Voorwaarts of ABS werden soms gewonnen, maar ook wel eens verloren.

Afgelopen zaterdagmiddag was de laatste wedstrijd op Sportpark Gerstlo tegen FC Zutphen, en dus 

werd in stijl afgesloten met een 5 -1 overwinning, wat een 7e plaats op de ranglijst tot eindresultaat 

had. De meiden hebben erg veel plezier gehad in het afgelopen seizoen, en ze kijken nu al uit naar 

het volgend seizoen. Wil je ook meedoen, kijk dan even op de website van VV Gorssel (www.vvgorssel.

nl) voor nadere informatie. Ook zijn er nog diverse vacatures voor jeugdtrainers voor o.a. de meiden, 

tegen een gepaste vergoeding. Stuur gerust een e-mailtje voor meer info.

Jeugdvoetbal update

Marjolanda Middeldorp
Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Accommodatie 
gesprekken Gorssel 
VV Gorssel maakt samen met de tennis LTC, zwembad de Boskoele, de basisschool Vullerschool, 

cultureel en sportcentrum Het Trefpunt en de kerk, deel uit van een werkgroep Accommodatie 

Gorssel. Deze werkgroep komt regelmatig bij elkaar, om samen met de Gemeente Lochem, de 

haalbaarheid van een nieuwe accommodatie te onderzoeken. Eind vorig jaar heeft de Gemeente 

Lochem een onderzoeksbureau Twynstra & Gudde (TG) aangewezen om dit proces te doen, en 

de afgelopen maanden hebben alle betrokken partijen informatie aangeleverd van de huidige 

exploitatiekosten, ruimtelijke behoeftes, ledenaantallen, sport- en cultuuraanbod en dergelijke.

Het is thans eind Mei en de 1e voorzichtige rapportages van TG komen op tafel, er is nog veel 

werk te verzetten, maar verwacht kan worden dat er voor de zomervakanties een eindrapportage 

gereed ligt van Twynstra & Gudde waar we vervolgens mee aan de slag kunnen gaan richting 

de politiek en het dorp.

Feit is en blijft dat er rond het jaar 2022-2024 een grote sanering zal gaan plaatsvinden in het 

dorp Gorssel, lees locatie ‘het Trefpunt’. Dat de Vullerschool keuzes moet gaan maken voor haar 

accommodatie, omdat groot onderhoud op de rol staat rond die periode, en dat er een aantal 

accommodaties te maken hebben met overcapaciteit (zwembad en tennis).

Bij v.v. Gorssel is dit overigens niet het geval, we hebben eerder een capaciteitsprobleem qua 

kleedkamers (zie foto D1..). In de plannen van de Werkgroep Accommodatie Gorssel is voor 

de voetbal een uitgangspunt gecreëerd voor 2 (kunst)grasvelden en trainingsveld, waarbij er 

ook rekening gehouden wordt met een variant van 3  (kunst)grasvelden en een trainingsveld, 

gelokaliseerd aan de rand van het dorp.

Vanzelfsprekend blijven we je informeren. Echter kijk ook eens op Facebook, en zoek dan op 

“Werkgroep Accommodatie Gorssel”.

Actueel

Ongewenst gedrag kan overal voorkomen en het 

sportplezier in hoge mate bederven. Onder onge-

wenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

• seksuele intimidatie

• agressie en geweld

• pesten

• discriminatie

• interne criminaliteit

Als je last hebt van ongewenst gedrag, dan moet je 

dat veilig kunnen melden. Omdat we als v.v. Gors-

sel ongewenst gedrag een belangrijk thema vinden 

hebben we een vertrouwenscontactpersoon in de 

persoon van Marjolanda Middeldorp. v.v. Gorssel 

wil met het aanstellen van een vertrouwenscon-

tactpersoon zorgdragen voor het tot stand brengen 

van een veilige omgeving.

Even voorstellen

Mijn naam is Marjolanda Middeldorp, voor velen zal 

ik een bekend gezicht zijn. Mijn zoons voetballen bij 

v.v. Gorssel, dus regelmatig sta ik langs de lijn. Bij 

v.v. Gorssel ben ik de vertrouwenscontactpersoon. 

In mijn vak als uitvaartbegeleider heb ik eigenlijk 

altijd met kwetsbare mensen te maken. 

Zorgvuldigheid in het omgaan met vertrouwelijke 

situaties is mijn dagelijkse werk. Op basis daarvan 

verwacht ik mij nuttig te kunnen maken als vertrou-

wenscontactpersoon voor v.v. Gorssel.

Als je last hebt van ongewenst gedrag, dan kun je 

contact opnemen met mij. Bij mij kun je in de eerste 

plaats je verhaal kwijt. Als je daar behoefte aan 

hebt, dan bekijk ik samen met jou welke stappen 

jij kunt nemen en hoe ik daarbij kan ondersteunen 

bijvoorbeeld door:

• na te gaan of bemiddeling wenselijk is

• door te verwijzen naar hulpverlenende 

 instanties

• ondersteuning

• het verlenen van nazorg

Mocht je het gevoel hebben niet meer veilig te 

voetballen bij onze club, of je kind heeft dat gevoel, 

dan ben ik altijd bereikbaar op 06-33333722. Of je 

belt de hulplijn NOC*NSF: 0900 2025590 (gratis) 

werkdagen van 08.00 uur tot 22.00 uur en zater-

dag van 12.00 tot 16.00 uur. Ook voor vragen of 

suggesties over je veilig voelen binnen onze club 

ben ik altijd bereikbaar.



Nieuwe website en PR
Hoewel we recentelijk reeds een grondige remake van onze website hebben doorgevoerd, hebben we vanwege ondermeer de beheerslast voor de 

website, ervoor gekozen om onze website technisch te laten beheren door een gespecialiseerde partij. Het gevolg hiervan is dat onze website opnieuw 

is opgezet in een gespecialiseerd format (zo’n 350 clubs in Nederland maken hier nu al gebruik van) die makkelijk te onderhouden is en wij onze 

beheertaken makkelijker kunnen verdelen onder een aantal vrijwilligers. De nieuwe website wordt gekenmerkt door gebruikersvriendelijkheid. Boven-

dien biedt deze website ons eveneens de mogelijkheid om een v.v. Gorssel app aan te bieden en de gewenste informatie ook via narrowcasting aan 

te bieden op de schermen in de kantine. Snuffel eens door de site en geef je mening. We proberen de site nog verder uit te breiden, en willen graag 

weten of je mee wil werken aan het toevoegen en bijdragen van content. www.vvgorssel.nl

 

Tevens maken we als vereniging steeds meer gebruik van facebook, 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 verzonden; 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 ons hebben, dan ontvangen we dit 

graag via een email op het emailadres: communicatie@vvgorssel.nl

Mijn naam is Mathijs Marang, 27 jaar oud geboren 

in Deventer en sinds 2014 woon ik in Holten en 

sinds kort verantwoordelijk als ondernemer voor 

Keukenstudio Stormink. Mijn laatste werkgever was 

Wensink Mercedes-Benz in Deventer waar ik ruim 

4 jaar zelfstandig de verkoop heb gedaan van de 

personenauto’s. In deze periode heb ik ook Erik 

Stormink en zijn bedrijf leren kennen. 

Van auto’s naar keukens

Waarom de stap van auto’s naar keukens? Ik heb 

Keukenstudio Stormink altijd een geweldig bedrijf 

gevonden met een enthousiast team. Aan het 

einde van de zomer 2016 vertelde Erik mij dat 

hij, vanwege zijn ziekte ALS, op zoek was naar 

een opvolger die gedreven is om te ondernemen, 

niet in de keukenbranche werkt en zijn bedrijf op 

dezelfde voet zou willen doorzetten. Hierbij heb 

ik de stoute schoenen aangetrokken en aan Erik 

gevraagd of dit niet iets voor mij zou zijn.

De knoop door gehakt

Vanaf dat moment is het balletje gaan rollen en is 

mijn enthousiasme voor de keukenbranche snel 

gegroeid. Erik, Jolanda en ik hadden veel dezelfde 

ideeën over de overname en vanaf dag 1 een 

goede klik. Eind oktober 2016 is de knoop door-

gehakt om de zaak over te nemen en daarna is 

alles in sneltreinvaart verlopen. Vanaf november 

kon ik vast meelopen op mijn vrije dagen om zo 

veel mogelijk informatie mee te krijgen. Vanaf 

eind december kon ik full time meedraaien en 2 

januari was de officiële overdracht. 

Een stap voorlopen op de markt

Stormink blijft Stormink en voor de klant moet 

er niks veranderen. Dit was zowel van Erik als 

mij een harde eis. De naam, het personeel inclu-

sief Erik en Jolanda, het pand, de kwaliteit en de 

service blijft dan ook zoals het altijd geweest is. 

Natuurlijk heb ik wel mijn eigen ideeën en vindt 

ik het belangrijk om altijd een stap op de markt 

voorruit te lopen. Zo hebben wij recent de eerste 

showroomkeukens vervangen en zijn we druk 

bezig onze ICT compleet te vernieuwen. 

Leerbedrijf
Onze vereniging is door de Samenweringsorgani-

satie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkend als en 

leerbedrijf. Met deze erkenning zijn wij als vereni-

ging bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen 

voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Als vereniging vinden we dit erg belangrijk omdat 

we hiermee jonge studenten kunnen helpen om 

zich verder te ontwikkelen. Als vereniging zijn we 

overigens ook erg blij met deze studenten omdat 

deze vaak specifieke zaken kunnen oppakken 

vanuit hun opleiding, waar wij als vereniging 

minder in thuis zijn of niet aan toekomen.

Meer informatie 

Kijk eens op www.stagemarkt.nl of stuur een email 

(contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief)

Jan de Vries 
vrijwilliger
van het jaar
Je kent ze wel, die mensen die ongemerkt binnen 

een vereniging veel doen, werkzaamheden oppak-

ken die voor velen als vanzelfsprekend of natuurlijk 

worden geacht. Mensen die belangeloos en in hun 

vrije tijd zich willen inzetten voor de club.

Wij hebben bij VV Gorssel een aantal van deze 

mensen, en iedereen ken er wel een paar. Binnen 

onze voetbalclub draait eigenlijk alles om voetbal, 

de kantine, de velden, de materialen, de wedstrij-

den, en voor al deze zaken zijn het de vrijwilligers 

die zich hiervoor inzetten. Ieder jaar worden al deze 

vrijwilligers in het zonnetje gezet door de activitei-

ten commissie op een vrijwilligers middag/avond, 

deze was dit jaar op 13 Mei. Een leuke fietstocht 

door het dorp, waarbij er een aantal keer gestopt 

moest worden bij een Gorsselse bezienswaardig-

heid, waar ter plaatse een leuke activiteit gedaan 

moest worden; spijkerpoepen, foto’s raden, latje 

trappen en ga zo maar door. 

Op deze middag werd ook de “Vrijwilliger van het 

Jaar” gekozen, en dit jaar was de eer aan Jan de 

Vries. Jan regelt en coördineert de scheidsrechters 

voor de wedstrijden, en is dus een stille kracht 

achter de schermen, daarnaast fluit hij ook zeer 

regelmatig zelf wedstrijden in het weekeinde bij 

v.v. Gorssel.

Kort nieuws

Matthijs is het nieuwe gezicht 
bij Keukenstudio Stormink!

Sponsor aan het woord

Nieuwe 
sponsors
Onze sponsorcommissie is zeer verheugd 

om te kunnen vermelden dat er in het 

seizoen 2016-2017 een aanzienlijk aantal 

nieuwe sponsoren bereid is gevonden om 

onze vereniging te ondersteunen. 

De volgende bedrijven/ initiatieven zijn 

sinds dit seizoen betrokken als sponsor 

bij v.v. Gorssel danwel de Epse-Gorssel 

Combinatie:

• Gulf Epse • Floors in Style • Bieze Make-

laars • Majoor Makelaars • Loetje Gorssel • 

Telego • Bouwbedrijf Enderink • Stokes BBQ 

• Centrumgarage Deventer • Alma Media 

• Loonbedrijf Boschloo Gorssel • De Win-

gerd • Plaagdierbeheersing Esselink Eefde  

• Cincotech/Helmke • ikwileenautokopen.

nl • Almat Laren • PSV vrienden

Beheer buitenaccommodatie 
Na jaren trouwe dienst als vrijwilliger, met als hoofdverantwoordelijkheid het beheer van de voetbalvelden, 

heeft Gertie Makkink besloten het stukje voor zijn werkzaamheden over te dragen.Naast het beheer van 

de velden, was Gertie ook consul voor de vereniging, waarbij de eindbeslissingen nam over het wel- of 

niet spelen op de velden. Wij bedanken Gertie voor zijn inzet en wensen hem veel succes, en hopelijk 

blijven hem nog met enige regelmaat terug zien op Sportpark Gerstlo. 

Gelukkig hebben we als vereniging een goede opvolger gevonden, voor beide taken van Gertie, het 

beheer van de velden, alsmede de taak als consul. Graag stellen we aan jullie voor; Wim Nikkels uit 

Gorssel. Wim is een gepassioneerde en bevlogen persoon, die veel ervaring heeft in de groenvoorziening, 

kennis van zaken heeft over onderhoud velden, en erg betrokken is bij de voetbal Gorssel. Gras maaien, 

velden rollen, kunstmest strooien, lijnen kalken en beregenen zijn zomaar een paar taken die hij op zich 

neemt, en dat vraagt veel vrije tijd van hem. Mocht je willen bijspringen om Wim te helpen, stuur dan 

even een email naar (contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief), want alle hulp is welkom. 

Contactgegevens v.v. Gorssel: Sportpark Gerstlo • Markeweg 10 • 7213 GC Gorssel • Telefoon: 0575 493 222 • E-mail: info@vvgorssel.nl • Website: www.vvgorssel.nl


