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Nieuwe naam, nieuw logo, nieuw jasje!
Na ruim 30 jaar is de naam het GVO onder betrokkenen vanzelfsprekend, maar voor buitenstaanders
blijkt het GVO en haar activiteiten weinig bekend. Om het GVO eigentijdser te maken hebben wij o.a.
een nieuwe naam aangenomen, namelijk: GVO de Klup.
Op meerdere plekken in het land wordt de naam “de Klup” voor soortgelijke stichtingen gebruikt en
we gaan, zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke doelstelling, deze naam promoten en gebruiken in onze communicatie. Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw logo!
Dit logo is ontstaan vanuit de logowedstrijd die wij kenbaar hebben gemaakt via onze
facebookpagina. Er zijn meerdere vrijwilligers die een logo ontwerp hebben gemaakt.
Bedankt voor jullie bijdrage!
Uit de verschillende inzendingen is er een gecombineerd logo
ontstaan. Het logo van Raymond Lucardi en Ilse Scholten is
gecombineerd. Raymond heeft het logo verder ontworpen.
Zoals u kunt zien bovenaan deze nieuwsbrief is dit ons
nieuwe logo! Dit logo staat voor vrolijkheid en diversiteit op
GVO de Klup. De gekleurde poppetjes laten dit zien.
De blauwe brug onder de poppetjes staat voor de waalbrug
van Nijmegen waar GVO de Klup gevestigd is.

Wij willen Raymond van harte bedanken voor zijn inzet en de uren die hij gestoken heeft in het
ontwerpen en perfectioneren van het logo! Onze nieuwe website is www.gvodeklup.nl.
Deze is momenteel nog onder constructie. Je wordt automatisch doorgelinkt met de huidige website.

Jubileum de Blauwe Speklap
Al meer dan tien jaar serveert ons GVO-restaurant
"De Blauwe Speklap" een maandelijks wisselend
driegangenmenu voor een (bijna) volle zaal.
Op 3 maart openden we voor de 100ste keer onze
deuren voor een uitgebreid feestbuffet. Vanwege
het jubileum zaten alle medewerkers samen met de
gasten aan tafel om dit feest te vieren.
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Daarbij waren veel van de gasten oud medewerkers van ons
restaurant, waardoor het feest ook nog het karakter van een
reünie kreeg.
Het bestuur zette iedereen in het zonnetje met een
jubileumoorkonde, nieuwe shirts voor de koks en bediening
én een prachtige nieuwe fooienpot.
Kortom: een geslaagd jubileum!
Iets voor jou? De Blauwe Speklap is nog op zoek naar enkele
deelnemers en vrijwilligers om af en toe in te vallen voor
zieke of verhinderde teamleden. Hans van de Heijde

Van het bestuur
Hallo, ik ben Els Jansen en al jaren lid van het bestuur. Ik ben
vrijwilliger bij de creatieve soos en de bingo. Ook ben ik betrokken
bij de Speelweek. Als bestuur zijn we druk met de toekomst van
GVO de Klup. Samen met Marjolijn en Ilse zijn we druk bezig te
kijken hoe met GVO de Klup de toekomst in te gaan. Uitbreiding
van de activiteiten en het aantal deelnemers/vrijwilligers heeft
onze grootste prioriteit. Heb je ideeën laat het ons weten.

Hierbij wil ik me even voorstellen, ik ben Tesse Nuijten en woon met mijn
man en twee zoontjes in Nijmegen. Al sinds 6 vwo ben ik betrokken bij GVO
de Klup. Ik ben begonnen met de Speelweek en vond het zo leuk dat ik ook
andere activiteiten zoals kookles, musical en dagtochtjes ben gaan doen. De
laatste jaren ben ik minder actief geweest omdat ik mijn eigen kinderopvang
opgestart heb. Maar toen ik de vacature voor bestuurslid voorbij zag komen
begon het toch weer te kriebelen. Ik heb me hier altijd zo prettig gevoeld,
daarbij wil ik heel graag betrokken zijn!

Mijn naam is Marc Rutten, een naam waar veel grapjes over gemaakt worden,
maar ik heb geen idee waarom...Ik ben sinds een jaar binnen het bestuur weer
penningmeester bij GVO de Klup. Daarvoor was ik dat ongeveer 2 jaar niet, omdat
ik een tijd in Brabant gewoond heb en toen daar vrijwilligerswerk deed. Voor die
tijd was ik ook al een jaar of 10 penningmeester bij GVO de Klup. Naast het
bestuurswerk binnen GVO de Klup doe ik eigenlijk geen activiteiten. Wel voor
andere organisaties zoals de Wielewaal en een Weekendschool in Den Bosch. Wie
weet gaat het ooit nog komen.... ;-).
Met veel plezier ben ik voor GVO de Klup bezig; enthousiaste deelnemers,
vrijwilligers vol met passie en mensen op kantoor die er helemaal voor willen
gaan. Ik heb er zin in!
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Hallo allemaal,
Velen van jullie hebben mij vast al eens ontmoet, hetzij bij één van
de activiteiten of tijdens de vrijwilligersbijeenkomsten. Ik ben 55
jaar, heb 2 kinderen van 26 en 28 jaar waar ik heel trots op ben en
sinds 5 weken een prachtige kleindochter.
Een dikke 10 jaar geleden, ik ben de tel kwijt, kwam ik als
buurtbewoner eten bij de Blauwe Speklap. De sfeer sprak me
meteen aan en ik ben letterlijk in het GVO gedoken door me aan
te melden voor het zwemmen op zaterdag. Inmiddels ben ik
geswitched en loop ik samen met wandelclub “Stapvoets” iedere
zondag een rondje om het Goffertpark.
Ik voel me erg betrokken bij de doelgroep, het GVO en
vrijwilligerswerk in het algemeen en dat heeft er toe geleid dat ik,
na een korte periode als penningmeester, nu als voorzitter van
het bestuur aan de slag ben gegaan.
Samen met mijn medebestuursleden Els, Marc en Tesse, met de professionele hulp van Ilse,
Marjolijn, Henri en Gerard zal ik er alles aan doen om het GVO de Klup, zoals we nu door het leven
gaan, toekomst proof te maken, ons voornaamste doel het komend seizoen! Daarbij hoop ik ook op
jullie steun en actieve bijdrage te kunnen rekenen! Samen gaan we ervoor!!
Met hartelijke groet,
Marian Zonderland

Bericht over stichtingsraad:

Nieuwe overlegvorm bestuur/vrijwilligers

Beste vrijwilligers,
In het verleden kwamen bestuur en contactpersonen van de activiteiten 2 x per jaar bij elkaar tijdens
de zgn. stichtingsrsaad vergadering.
In 2015 zijn we nog 1 x bij elkaar geweest in een reguliere vergadering, daarna zijn er een aantal
bijeenkomsten georganiseerd waarbij bestuur en vrijwilligers met elkaar spraken over de toekomst
van het GVO, bijvoorbeeld tijdens de brainstormsessie.
Het bestuur vindt het belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven en te horen wat er leeft binnen
de activiteiten, zo kunnen we samen werken aan het voortbestaan van het GVO en de deelnemers
van een mooie vrijetijdsbesteding blijven voorzien.
Vanaf heden worden vertegenwoordigers van de activiteiten minimaal 2 x per jaar uitgenodigd voor
de vrijwilligersvergadering, we doen dit (zoveel mogelijk) gekoppeld aan het vrijwilligersfeest en
nieuwjaarsborrel.
Daarnaast nodigen we alle vrijwilligers 1 x per jaar uit voor een bijeenkomst met een thema.
De eerstvolgende vergadering is op 8 juli voorafgaand aan het vrijwilligersfeest, noteer deze datum
dus vast in jullie agenda’s. De uitnodiging volgt op korte termijn.
Uiteraard blijven jullie altijd van harte welkom om langs te komen en bij te praten met een kop
koffie! Wil je iemand spreken van het bestuur laat dit dan via info@hetgvo.nl weten, een afspraak is
snel gemaakt.
Marc, Els, Tesse en Marian
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NL-doet 2016
Dit jaar heeft NL-doet op 11 en 12
maart plaats gevonden op GVO de Klup.
Wat fijn dat er zoveel mensen zijn die
geholpen hebben! Er is een start
gemaakt met het opknappen van het
gebouw.
De handen zijn uit de mouwen gestoken
en men is begonnen aan de gang, maar
ook het podium heeft een nieuwe look
gekregen. De musical groep heeft zich
hiervoor ingezet. De gang is inmiddels
naar tevredenheid klaar. NL-doet heeft
een mooie aanzet gegeven om rustig
aan het gebouw een frisse look te
geven.

Het pennetje
Laatst was ik bij GVO de Klup aan de Dr. Creutzbergweg, op kantoor bij
Ilse Scholten. Op haar bureau lag een heel mooi pennetje dat mijn
aandacht trok. Ilse vroeg me toen of ik misschien voor de nieuwe
nieuwsbrief een stukje wilde schrijven, met dat pennetje. Nou, dat wilde
ik wel!
Hallo allemaal! Ik ben Juliette Adang, 36 jaar, en met een tussenpose van
enkele jaren al sinds 2003 vrijwilligster bij GVO de Klup. Koken doe ik
heel graag, dus was het niet lang nadenken bij welke activiteit ik ging
helpen; bij de kookgroep op dinsdagavond! Van stamppot tot Indische
rijsttafel en van fruitsalade tot eetbare chocoladeschaaltjes om het
toetje in te doen. Ik heb vanalles (mee)gemaakt met de deelnemers.
Sommige deelnemers van GVO de Klup ken ik al jaren en anderen zijn
nieuw voor mij. Maar één ding is zeker, ik heb het er ontzettend naar
mijn zin!
“Heb je ook hobbies?”, vraag je je misschien af. Ja hoor, genoeg! Wat ik erg leuk vind om te doen is
hergebruiken van materialen, zoals kettingen maken van kurk of een hangtuintje maken van lege
petflessen; voor op mijn balkon. Ook reis ik graag en ga begin juni een lang weekend naar een heel
mooi natuurgebied net boven Berlijn. Wandelen doe ik ook graag! Samen met een groepje van
Trias/Onderling Sterk ben ik aan het trainen voor de wandel3daagse van de Special Olympics. Erg
leuk hoor! Komen jullie ons aanmoedigen op 3 juli, wanneer we de finish halen?!
Ik geef hierbij het pennetje door aan Monique Roelofs.
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In de spotlight!
In deze nieuwsbrief nemen wij een kijkje bij de kookgroep op maandag. Elke week komen
enthousiaste deelnemers langs op GVO de Klup om gezellig met z’n allen te koken en te eten.
De deelnemers bepalen in overleg met elkaar het 3 gangen menu.
Een van de populaire gerechten is de Chineze tomatensoep van Raymond mét appelmoes!
Ook de chilli con carne met chocola is populair. De maandag kookgroep staat vooral voor
gezelligheid. Iedereen neemt zijn eigen plekje in binnen de groep. De een vindt het vooral leuk om
achter de pannen te staan, de ander dekt liever de tafel.

De medewerkers van GVO de Klup
Bij GVO de Klup zijn de medewerkers iedere dag druk in de weer om (de organisatie van) alle
activiteiten in goede banen te leiden.
Momenteel bestaat het team uit 3 personen.
Daarnaast neemt Henri Thoonen een speciaal plekje in op kantoor. Hij helpt al jaren GVO de Klup
door 3x in de week een aantal uren zich bezig te houden met de financiën.
Hieronder stellen zij zich kort voor.
Marjolijn van de Sande:
Ik ben Marjolijn en ben werkzaam op GVO de Klup sinds oktober 2014.
Ik ben verantwoordelijk voor de administratie.
Elke maandag help ik vrijwillig mee met de kookgroep en eens in de maand ben ik ook vrijwilliger bij
de bingo. De combinatie van het werken op kantoor en vrijwillig met een activiteit mee doen vind ik
erg leuk!
Gerard Rijders:
Ik ben Gerard Rijnders. 46 jaar oud. Ik ben sinds april gestart op GVO de Klup als huismeester. Mijn
taken hier zijn het schoonhouden en onderhouden van het pand. Elke ochtend loop ik mijn ronde
voor het schoonmaken. Ook ben ik begonnen met klussen. Zo ben ik nu de laatste puntjes op de i
aan het zetten in de gang. Deze is nu bijna klaar. Ik hou me in mijn vrije tijd graag bezig met (kleine)
klussen, zoals het maken van fietsen. Ook werk ik graag in de tuin. Dit sluit mooi aan op mijn
huismeesterschap op GVO de Klup
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Ilse Scholten:
Hopelijk ben ik inmiddels al wat bekender onder de vrijwilligers en deelnemers van GVO de Klup.
Sinds december 2015 ben ik begonnen als coördinator op GVO de Klup.
Ik ben blij dat ik me mag inzetten voor de vrijwilligers en deelnemers. Ik heb inmiddels al veel
vrijwilligers en deelnemers mogen ontmoeten. Het doet mij goed te zien dat deelnemers met veel
plezier hier komen. Ook heb ik bewondering voor de enthousiaste vrijwilligers die zich met veel
liefde inzetten voor onze deelnemers!
Henri Thoonen:
Mijn naam is Henri Thoonen. Ik ben geboren en getogen in Gassel (bij Grave). Ik ben op GVO de Klup
sinds september 2006 werkzaam als financieel administratief medewerker op maandag, woensdag
en vrijdag op vrijwilliger basis. Ik verzorg de invoering, verzending en inning van facturen. Daarnaast
regel ik de boekingen van de bankafschriften. Van oorsprong ben ik boekhouder, dus sluiten deze
werkzaamheden goed aan op mijn werkzame verleden. Privé houdt ik mij graag bezig met fitnessen
op dinsdag en donderdag en ik ga regelmatig wandelen.

Van links naar rechts: Ilse, Marjolijn, Gerard, Henri

Wist je dat?







De pannenkoek en filmavond weer op het programma staat!
Wij vrijwilligers zoeken voor nieuwe activiteiten voor komend seizoen: bewegen op
muziek, wandelen (1x in de maand 5 km) en Klupavond (2x in de maand)?!
Wij heel graag alle gemaakte foto’s van activiteiten op de info mail ontvangen zodat
wij deze eventueel foto’s kunnen gebruiken voor o.a. social media.
Wij een ideeënbus hebben in de hal (zie foto).
Regelmatig op onze facebook leuke berichten plaatsen.

Colofon
De GVO-nieuwsbrief is een uitgave van stichting Het GVO en verschijnt ca. 3 keer per
jaar
Redactie: GVO-team, GVO-bestuur
GVO de Klup
Ds. Creutzbergweg 3
6532 XP Nijmegen

Email:
info@hetgvo.nl
Website: www.gvodeklup.nl
Facebook: https://www.facebook.com/gvodeklup/
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