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Luxe problemen en 
ambitieuze plannen!
Voor je ligt alweer de 3e editie van de v.v.  

Gorssel Gazet, onze periodieke nieuwsbrief waar tal 

van stukken in staan ter informatie en/of kennisge-

ving. We hebben met het bestuur ook deze manier 

van nieuwsverstrekking aangegrepen om jullie allen 

op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van 

v.v. Gorssel.

Nieuwe aanwas

In de vorige editie schreef ik al dat “er veel gebeurd” 

en ook in deze editie kunnen we constateren dat 

dit nog steeds het geval is. Een van de belangrijkste 

punten binnen onze club is de constante stroom 

van nieuwe aanwas van jeugdleden bij V.V. Gorssel. 

Een aantal jaar geleden hebben we hier actief koers 

op gezet en op op diverse vlakken veranderingen 

doorgevoerd / investeringen gedaan. Het doet ons 

goed dat we inmiddels kunnen constateren dat dit 

zo zachtjes aan steeds meer vruchten begint af te 

werpen. Zo hopen we bij de meiden binnenkort het 

50e lid te mogen verwelkomen, en met de totale 

jeugd zitten we inmiddels bijna aan de 200 jeugd-

leden. Fantastisch !!!

Luxe problemen

Dit geeft natuurlijk ook weer andere beslommeringen. 

Zo lopen we tegen de grenzen qua kleedkamerca-

paciteit en zijn we voortdurend op zoek naar trainers 

voor de diverse leeftijdscategorieën maar ook vrijwil-

ligers in algemene zin. Maar dat zijn natuurlijk luxe 

problemen. 

Het seizoen is nu een paar weken aan de gang, en 

ik zie veel lachende en vrolijke jeugdleden op de 

zaterdag op Sportpark Gerstlo. En ook op de zonda-

gen zijn de senioren weer vol goede moed en met 

strijd actief in de diverse Epse Gorssel Combinatie 

(EGC) elftallen.

Ambitieuze plannen

Onze club heeft duidelijk een route gevonden in 

deze gemeenschap, waar een stuk positiviteit, gezel-

ligheid en sportiviteit kernwoorden zijn voor een 

verder groei naar de toekomst en binding met de 

gemeenschap. Als vereniging hebben we ambitieuze 

plannen om, samen met ander verenigingen die  

Gorsselse accommodaties beheren (tennis, zwembad,  

Vullerschool en Trefpunt),  deze verdere groei gestalte 

te geven. Hierover kun je verderop in deze Gorssel 

Gazet meer lezen.

Al met al zijn we een club waar je trots op kunt zijn, 

waar je je energie kwijt kunt, je talenten kunt ont-

plooien, en waar je altijd welkom bent.

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.

Even
voorstellen...
Voor de zaterdagen hebben we een nieuw gezicht 

achter de bar. Haar naam is Siny Roelfs en zal voor-

namelijk op de zaterdagen samen met een van 

de ouders van een jeugdteamlid verantwoordelijk 

zijn voor het kantine gebeuren. Siny is geboren 

en getogen in een klein dorpje buiten Stadskanaal 

(Groningen). Vanwege het werk van haar man heeft 

ze behoorlijk wat omzwervingen gemaakt. Inmid-

dels woont Siny alweer enkele jaren in ons mooie 

Gorssel om zodoende ook wat dichter in de buurt 

van haar kinderen en kleinkinderen te wonen. Als 

vereniging zijn we natuurlijk erg blij dat Siny ons  

wil ondersteunen in de kantine. Zeker met het  

(tijdelijk) wegvallen van Jan Hiethaar, was het toch 

wel behelpen in de weekenden.
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In het 
hart van 
het dorp 

Zaterdagochtend ben ik op de club te vinden. 

Wedstrijdje coachen, wedstrijdje vlaggen, 

beetje lachen langs de lijn. Deze week nog 

schreeuwde een opa naar z’n keepende klein-

zoon die met een nulletje of 6 voor stond, en 

de tegenstander nog helemaal niet op z’n helft 

had gehad: “OPLETTEN”. Nu goed het pro-

bleem met die voetbalhumor is meestal dat 

je erbij moet zijn geweest, in ieder geval, nog 

een broodje bal van Rodenburg erbij en mijn 

zaterdag kan niet meer stuk. 

Ongeacht bij welk team ik ga kijken, iedereen 

wil altijd winnen en is even fanatiek. Precies 

dus wat een dorpsclub moet zijn, gezelligheid, 

sporten en presteren gaan prima samen. Een 

dorpsclub in het hart van het dorp. Of nee 

wacht; ik bedoel natuurlijk, een dorpsclub een 

paar kilometer buiten het dorp. Wel in het 

hart van velen, maar buiten het dorp. Waar 

ouders met de auto naar toe gaan en kinde-

ren langs gevaarlijk donkere wegen naar toe 

moeten fietsen. Een kantine die zo ver weg 

ligt dat die nauwelijks voor ander doeleinden 

gebruikt wordt. Alles went natuurlijk, maar toen 

het idee ontstond te onderzoeken of er ook 

mogelijkheden zijn om in samenwerking met 

andere publieke voorzieningen te zoeken naar 

een locatie dicht bij het dorp werd ik onmiddel-

lijk enthousiast. 

Wat zou het mooi zijn wanneer iedereen 

lopend of op de fiets naar de club zou kunnen, 

wanneer de school kan beschikken over sport-

velden, wanneer de kantine zowel overdag 

als ’s avonds veel gebruikt wordt. Wanneer er 

kortom een plek ontstaat die echt het hart van 

het dorp kan worden en waardoor Gorssel aan 

weer jaren vooruit kan. Ik hoop dan ook dat 

de accommodatie commissie de gemeente 

Lochem kan overtuigen dat het dorp Gorssel 

het verdient om in te investeren, maar heb daar 

gezien de eensgezindheid van de deelnemers 

alle vertrouwen in. 

J.H. te G.



Aanschaf beregeningshaspel
Het onderhoud van de velden van V.V. Gorssel bestaat uit diverse werkzaamheden. Een van de 

meest voorkomende werkzaamheden is het maaien van de velden. Na onze zomerrenovatie 

van het kleine trainingsveld en het gehele 3e veld, ligt er nu weer een groene grasmat, die volop 

onderhoud vraagt. Het maaien moet in het groeiseizoen 3x per week geschieden, en nu de 

velden weer in gebruik zijn voor de wedstrijden, moet er dus ook regelmatig belijning worden 

aangebracht. Daarnaast moet er af en toe natuurlijk meststoffen worden aangebracht, en onkruid 

bestreden worden.

Als we een droge zomer hebben, dan moet er in de droge maanden natuurlijk ook beregent worden, 

met onze beregeningsinstallatie. We hadden altijd een buizensysteem wat inhoud dat er buizen 

van 6 meter lengte aan elkaar gekoppeld moeten worden, met af en toe een sproeier er tussen, 

en op die wijze wordt er dan er gedeelte van een veld beregent voor een aantal uren, waarna het 

allemaal opgeschoven moeten, afgekoppeld, en opnieuw aangesloten. Een enorm tijdrovende klus, 

die dan een paar keer per week gedaan moet worden door meerdere personen tegelijk.

v.v. Gorssel heeft op de tweedehands markt een gebruikte beregeningshaspel weten te vinden 

die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Het betreft een kleine haspel met een slang van 

150 meter, en een sproeibereik van zo’n 30 meter, dat betekent dat 1 persoon de haspel aan 

het begin van een veld kan plaatsen, vervolgens de sproeiboom kan uitrollen met de trekker, en 

vervolgens wikkelt de haspel zichzelf op door de waterdruk, en beregent zo een half veld. Een 

investering die voor een stuk verlichting zorgt.

Vacatures
Zoals jullie allemaal weten, zijn we steeds op zoek naar mensen die onze teams van vrijwilligers, 

commissies en bestuursleden willen versterken. Op onze website www.VVGORSSEL.nl zullen de 

meest actuele posities steeds zichtbaar zijn. Dus wil je ook een bijdrage leveren, heb je zin om 

mee te denken en te werken aan de toekomst van onze club, of wil je de handen gewoon uit 

de mouwen steken, meld je dan aan!! We kunnen je hulp goed gebruiken!

 De Vrienden Van Ome Jo (V.V.OJ) startte een paar 

decennia geleden op een veldje achter De Pessink 

in Epse met voetballen. Deze vrienden, een groep 

mannen van Deventer voetbalverenigingen (o.a. 

Helios, Kon UD..), voetbalde daar op de zaterdag-

ochtend op een informele manier. Later ging de 

V.V.OJ naar InterMetzo in Eefde waar, op het voor-

malig terrein van de Mettray, op woensdagavond 

en zaterdagochtend gevoetbald kon worden. Een 

groep mannen, met een diversiteit aan achter-

gronden, die allemaal hetzelfde doel voor ogen 

hadden en hebben, op een ontspannen en gezel-

lige manier een potje voetballen.

Toen medio Mei het bericht kwam bij de V.V.OJ dat 

de velden een volledige renovatie nodig hadden, 

was het Cees van Doorn die bij v.v. Gorssel aan-

klopte met het verzoek om de gehele zomer op de 

velden van Sportpark Gerstlo te mogen voetballen. 

Onze voorzitter stemde zonder aarzelen met dit 

initiatief in, met 1 voorwaarde; dat als de V.V.OJ 

weer naar Eefde terug verhuisde, er nog 1 potje 

gevoetbald moest worden tegen de V.V. Gorssel 

45+. Dit vond dus plaats op woensdagavond 13 

september om half 7.

De wedstrijd 

V.V.OJ trad aan met bijna een compleet elftal, en 

dus vond er een aanvulling plaats van een speler 

van v.v. Gorssel, dat was hoofdtrainer van de EGC1 

(Jie Fan Chung), die voor deze gelegenheid team-

lid van de V.V.OJ werd. V.V. Gorssel begon sterk aan 

de wedstrijd, en opende al vlot de score, gevolgd 

door nog een paar treffers 3-0. Na 20 minuten 

herpakte de V.V.OJ zich, en door de laksheid in de 

verdediging van V.V. Gorssel wist de V.V.OJ terug 

te komen tot 3-2. Na de korte pauze, werd snel 

weer gestart met het 2e half uurtje en v.v. Gorssel 

probeerde georganiseerd te voetballen. Donovan 

Tegelaar (Hoofdtrainer SV Almen) zette de lijnen 

uit, verdeelde het spel en dit leidde tot diverse 

mooie aanvallen, die niet telkens in een doelpunt 

uitmondde. Toch wist v.v. Gorssel een paar keer 

te scoren, en kon ook de V.V.OJ in de slotminuten 

goed weerstand geven, en onze doelman op de 

proef stellen, wat resulteerde in een eindstand van 

8-4.

Cheque 

Na deze pot voetbal, bood de V.V.OJ aan om dit 

te evalueren in de kantine van v.v. Gorssel, en dit 

tevens aan te grijpen voor een dankwoord. De 

V.V.OJ was erg blij met de gastvrijheid van v.v. Gors-

sel en bood om die reden de club trainingshesjes 

voor de jeugd aan, alsmede een cheque/tegoed-

bon van 450 euro voor een goed doel voor de 

club. Een fantastisch gebaar door de V.V.OJ.

Besloten werd dat deze wedstrijd een inspire-

rende functie heeft gehad, dat warme banden 

zijn ontstaan tussen beide verenigingen en dat dit 

voor herhaling vatbaar is. Een paar keer per jaar 

een potje voetballen, waarbij sportiviteit, gezellig-

heid, wederzijds respect en fair play voorop zullen 

staan.

Voetballen met de 
Vrienden Van Ome Jo

45+ voetbal 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

• Vacant

 financiën

• Alex Bos

 sponsoring

• Casper Hermans

 PR & communicatie

 activiteitencommissie

 vrijwilligerszaken

• Theo Jansen

 accommodatiezaken

• Dennis Bruggeman

 voetbalzaken (senioren & jeugd)

• Vacant

 voorzitter jeugdbestuur

• Betsy van Huizen

 secretaris

Bestuur



Onze jeugd heeft de toekomst!
Het klinkt als een cliché, maar zo is het wel. De jeugd onder de 9 jaar is inmiddels een grote groep 

van zo’n 30 kinderen. De allerkleinsten (starters) staan aan het begin van hun sportieve carrière, 

en Maaike Melenhorst-Smit traint samen met de haar assistenten Julia en Nieke op een leuke wijze 

deze allerjongsten. Plezier en veel spelen met de bal staan voorop. De pupillen (jeugd onder 13) 

bestaat inmiddels al uit zo’n 6 teams; 2 JO13 teams en 4 JO11 teams (3x JO11 en 1x MO11). 

De aanduiding JO staat voor Jongens Onder, en MO staat voor Meiden Onder. Het MO11 team 

groeit zelfs zo hard dat we aan het overwegen zijn om hier 2x MO teams van te maken. Leuk om 

te zien dat voetbal echt een sport is voor alle kinderen, zowel jongens en meisjes. De junioren zijn 

de jongens/meiden in de leeftijdscategorie van 14 t/m 18 en dat zijn er nu ook al zo’n 80. De A-

jeugd oftewel JO19 is de laatste stap voordat ze over gaan naar de senioren. De JO19 is een leuke 

groep jongens van 17-18 jaar die veel talent hebben, ondeugend zijn, maar ook beseffen dat zij 

een rolmodel zijn voor de junioren en pupillen. Tal van deze jongens, en ook van de JO17, hebben 

hun verantwoordelijkheid genomen en trainen de jongere teams 1 of 2x per week. Top!

Bijzondere wedstrijd
voor v.v. Gorssel JO19 
Jonge Eritrese vluchtelingen die in Deventer wonen, doorbreken de dagelijkse sleur met voetbal. 

Ze trainen elke donderdag en spelen incidenteel een potje in de regio. Zondag 1 oktober jl., spar-

den ze met ‘jongens onder 19’ van v.v. Gorssel. Het was de afsluiting van een kampweekend in 

het Stayokay-hostel. ,,Dit is waardevol. Voor de jongens en ook voor ons’’, aldus Zuzanna Valinova 

van Vluchtelingenwerk Deventer. Valinova traint de Eritreërs elke donderdag, op een veldje tussen 

het Etty Hillesum College en beddenbedrijf Auping. ,,De jongens zien voetbal als ontspanning én 

ontsnapping’’, zegt Valinova. ,,Ze komen moederziel alleen naar Nederland en moeten maar zien te 

aarden. Er is weinig vertier voor ze. Het voetbal brengt ze in contact met andere jeugd. En tijdens 

zo’n kamp werpen ze richting ons de schroom van zich af. Komen ze naar ons toe en doen ze hun 

verhaal. Daar schrik ik soms best van. Die jongens hebben een boel ellende meegemaakt...’’

Valinova genoot zichtbaar langs de lijn in Gorssel, samen met Guus Loman, eveneens van Vluch-

telingenwerk Deventer. Loman: ,,Wij leren de jongens beter kennen dankzij zo’n weekendje-uit. De 

leiders staan op en je ziet bijvoorbeeld wie de volgers zijn. Is waardevolle info voor ons, we zien 

hoe de groepsdynamiek werkt. Helpt ons in de begeleiding.’’ Het kamp is bekostigd door Rotaract 

Deventer, de jongerentak van de Rotary. VV Gorssel werkt belangeloos mee. ,,Vinden we niet meer 

dan normaal’’, aldus clubvoorzitter Job Dietrich. ,,Die jongens krijgen shirtjes van ons. Prachtig om 

te zien dat ze zo op een mooie en sportieve manier kunnen integreren.’’ De Eitreërs haalden een 

huzarenstukje uit, door een 0-2 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. Die zege werd 

uitbundig gevierd. Ook door verdediger Zenawwi. ,,Dit is echt belangrijk voor ons. We komen in 

contact met anderen en raken uit onze sleur. Dat geeft een geweldig gevoel. Dit is vele malen 

mooier dan saai thuis zitten...’’

Jeugdvoetbal update

Train de trainer 
Op dinsdagavond 3 oktober heeft er een train-de-trainer sessie plaatsgevonden voor al onze 

jeugdtrainers en jeugdcoaches in alle leeftijdscategorieën plaatsgevonden. Op deze avond werd 

middels een presentatie een theoretisch kader geboden aan een ieder over hoe je structuur aan 

de training kunnen geven, trainingen moet voorbereiden, en hoe je voor elke leeftijdscategorie 

passende oefenstof aanbieden. Deze sessie werd geleidt worden door Piet Panman. Piet was 

hoofdtrainer van v.v. Gorssel van 2001 tot 2005 en vierde met onze vereniging een kampioen-

sfeest, en promoveerde met Gorssel 1. Piet Panman is een oud profvoetballer bij Heracles, en 

we kennen hem als een zeer bevlogen en gepassioneerde persoonlijkheid. Dit seizoen traint 

Piet de JO19 van Robur et Velocitas en afgelopen seizoenen was hij werkzaam bij de voetbal-

academie van Willem 2. Dit was de 1e avond van in de totaal 3 avonden, waarin Piet de trainers 

en jeugdcoaches voorzag van informatie, trainingsstof, visie en vaardigheden. Dit zal herhaald 

worden begin 2018 en voorjaar 2018.

Actueel

Vanwege handige automatiseringsmogelijkheden en een beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers heeft 

v.v. Gorssel ervoor gekozen om ook ten aanzien van de ledenadministratie op zoek te gaan naar verbete-

ringsmogelijkheden. De ledenadministratie vergt vaak veel tijd, is omslachtig en leidt daardoor vaak ook tot 

frustraties en fouten. Na onderzoek hebben we vastgesteld dat er diverse aanbieders die dit allemaal een 

stuk makkelijker maken. V.v. Gorssel heeft gekozen voor ClubCollect, een zeer gebruiksvriendelijke manier 

voor de ledenadministratie, om hiermee o.a. de contributie inning een stuk eenvoudiger te maken.

Vlaggers instructieavond
Op 10 oktober werd er door SportClub Eefde en v.v. Gorssel een instructie avond georganiseerd voor 

ouders die graag ook eens wilden vlaggen, maar niet precies wisten wat hierbij precies de bedoeling was. 

Ron Daman verzorgde deze avond, en hij heeft op heldere en duidelijke wijze de potentiele vlaggers 

goed uit kunnen leggen wat buitenspel is en hoe te vlaggen/ te positioneren in verschillende situaties. 

Een dergelijke avond zal ook voor de jeugd van v.v. Gorssel een toegevoegde waarde zijn en we zijn dan 

ook voornemens om hier een datum voor te vinden.

v.v. Gorssel App
Sinds begin dit jaar hebben we een volledige nieuwe website. Deze proberen we zo goed mogelijk 

up to date te houden. Daarbij is jullie input ook van harte welkom en zelfs gewenst. Heb je iets 

wat je wil delen (wedstrijdverslag, foto’s, of iets dergelijks) op onze site, stuur ons dan even een 

berichtje. Naast de website hebben we ook een App, die je kunt downloaden (zoeknaam Voetbal 

assist). Na het downloaden kun je zoeken op je favoriete club; v.v. Gorssel.

 



Nieuwjaars
receptie
Op zondag 1 januari 2017 vindt, vanaf 

15.30 uur de wel bekende Nieuw-

jaarsreceptie van de Voetbalvereniging 

Gorssel plaats. Alle leden (inclusief part-

ners), 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 speci-

fiek thema. Vanwege het grote succes van 

deze themafeesten is dit jaar gekozen voor 

het thema Hawaii!  Vanzelfsprekend zal er 

gezorgd worden voor passende muziek en 

natuurlijk lekker hapjes en drankjes!. Mocht 

je in de gelegenheid zijn om in gepaste 

‘Hawaii’ kleding te komen dan wordt dat 

zeer op prijs gesteld. 

Dit jaar zal er eveneens een verloting 

worden gehouden waarbij prachtige prij-

zen te winnen zijn. De loten zijn vanaf 

begin december te koop aan de bar in de 

kantine en kunnen tot en met de nieuw-

jaarsreceptie gekocht worden.

Allereerst zijn we zeer vereerd dat voor degene die 

Telego nog niet kennen we ons via GeelzwartGazet 

mogen voorstellen. Ook willen we gelijk van de 

gelegenheid gebruik maken om de mensen die 

onze shop al wel gevonden hebben hartelijk te 

bedanken.

Wie zijn wij?

Wij zijn Alexander du Buisson en Victor Tegelaar. 

Beide 38 jaren jong en beide  woonachtig in het 

mooie pittoreske Gorssel. Na allebei een goed 

decennium in loondienst gewerkt te hebben in de 

telefoniebranche hebben wij April 2015 de stoute 

schoenen aangetrokken en voor onszelf een tele-

comwinkel begonnen in dit mooie dorp. Doordat 

wij op het gebied van telecom, denk aan mobiel, 

vast internet, vast bellen, energie etc. zowel particu-

lier als zakelijk alle aanbieders vertegenwoordigen 

kunnen wij een goed passend en gedegen advies 

geven wat precies aansluit op de behoefte van de 

desbetreffende klant. Het maakt dus niet uit waar 

je momenteel je telecomproducten hebt onderge-

bracht. Verlengen, overstappen of informatie over 

uw product alsmede een bijpassend accessoire, 

alles is bij Telego mogelijk. 

Uitgebreide winkel

Nog nooit deze mooie shop gezien of gewoon 

nieuwsgierig? Iedereen is natuurlijk van harte 

welkom bij Telego. Bij ons op de Nijverheidstraat 

7 staat de koffie altijd en voor iedereen klaar. 

Facebookactie

Wij hebben in de maand November een mooie 

Facebookactie met ‘’ballen’’ opgezet.  Elke week 

geven we een bal en een cadeaubon weg voor 

degene die het leukste, grappigste, mooiste, ont-

roerendste berichtje heeft geplaatst. Bij deze willen 

wij natuurlijk iedereen die om wat voor manier 

dan ook betrokken is bij onze mooie club alsnog 

een mooi, gezond, sportief en leuk seizoen toe-

wensen. 

Vrienden van 
Gorssel feest
Beste Vriend van of Sponsor van v.v. Gorssel, Dit 

jaar is het weer zover! Het tweejaarlijkse Vrien-

den van Gorssel feest komt er weer aan. Noteer 

daarom vast vrijdag 3 november aanstaande in 

uw agenda. Als het goed is heeft u reeds meer 

informatie in uw brievenbus ontvangen over dit 

spetterende feest!

TienerSoos/
Disco
Voor onze v.v. Gorssel leden in de doelgroep 12 

t/m 16 en/of JO13-JO15-MO15-JO17 organise-

ren we op vrijdagavond 1 december van 20:00 

tot ± 23:00 een Disco avond in de kantine van 

v.v. Gorssel.

Vooraankondiging 
85 Jarig
jubileum
Komend jaar op 1 juni 2018 bestaat onze 

voetbalvereniging 85 Jaar. De eerste decennia 

als onderdeel van Sportclub Gorssel en sinds 

halverwege de jaren 90 als zelfstandige voetbal-

vereniging. Zoals jullie zullen begrijpen  willen we 

dit jubileum niet zonder een klein feestje voorbij 

laten gaan. 

Op dit moment is onze evenementencommissie, 

samen met het bestuur, bezig met het samenstellen 

van een projectgroep (met een verscheidenheid 

aan leden) om ervoor te zorgen dat er een goed 

plan komt en we een fantastisch jubileum kunnen 

vieren voor jong en oud. Mocht je input willen 

geven of deel willen uitmaken van deze project-

groep; meld je dan even via info@vvgorssel.nl of 

bij een van de bestuursleden.

Evenementen

Telego: Telecomspecialist voor
particuliere én zakelijke markt! �
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Leden
vergadering
7 december 2017 – 21.00 uur

Op donderdagavond 7 december vindt de 

jaarlijkse V.V. Gorssel ledenvergadering plaats 

in de kantine van V.V. Gorssel op Sportpark 

Gerstlo. Zoals gebruikelijk zullen we starten 

om 21.00 uur zodat er voor de liefhebbers 

eerst ook nog getraind kan worden.

Werkgroep 
Accommodatie Gorssel 
v.v. Gorssel anno 2022-2024? Waar staat v.v. Gorssel over 10 jaar? Het zijn vragen waar op je dit moment 

misschien niet over nadenkt, maar inmiddels zitten we al bijna 40 jaar gelokaliseerd aan de sportbou-

levard aan de Markeweg, samen met de tennisvereniging en het buitenzwembad de Boskoele. De 

huidige locatie is destijds aangelegd door de Gemeente Gorssel, in het kader van het centralisering van 

de sport- en recreatieactiviteiten. Een prachtig initiatief vele decennia geleden, maar als we nu dit tegen 

het licht houden, en ook weer 40 jaar vooruit willen kijken, dan moeten we ons realiseren dat hier ook 

visie voor nodig is, om wellicht andere opties ook te onderzoeken. 

Zo kampt een aantal verenigingen met overcapaciteit, krimpende ledenaantallen, genoodzaakte renovatie 

of sanering. Met name de 2 laatste aspecten renovatie/sanering/nieuwbouw zijn voor de Vullerschool 

en ’t Trefpunt erg actueel en realistisch. Dit heeft ertoe geleidt dat we (voetbal, tennis, zwembad, school, 

Trefpunt en kerk) de handen ineen geslagen hebben om te bekijken of we de krachten kunnen bunde-

len, wederzijdse synergie kunnen ontwikkelen en misschien (door alles te combineren) toe te kunnen 

werken naar een nieuwe multifunctionele accommodatie waarbij bewegingsonderwijs voorop staat. Een 

dergelijke Multi Functionele Accommodatie (MFA)FA geeft Gorssel bestendigheid voor de komende 

decennia, en geeft invulling aan de bovenlokale uitstraling die Gorssel heeft, als kerndorp tussen Deven-

ter, Zutphen en Lochem. Het doel is om Sport, onderwijs en cultuur hand in hand te laten gaan in de 

participatie maatschappij.

v.v. Gorssel zit dus ook in bovengenoemde werkgroep en heeft als zodanig het afgelopen jaar samen 

met de gemeente Lochem en adviesbureau Twynstra & Gudde een QuickScan uitgevoerd, onder welke 

voorwaarden een dergelijk ambitieus project haalbaar is. Deze rapportage is afgelopen zomer gereed 

gekomen, is thans onderdeel van interne gesprekken binnen het gemeente Lochem. De conclusie in 

de rapportage leidt uiteraard tot vragen en opmerkingen, maar ook tot optimisme over de haalbaarheid. 

Verdere verdieping in risico analyse, financiële implicaties en kansen voor de Gorsselse gemeenschap is 

gewenst, en dit is ook waar de Werkgroep naar streeft.

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