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IN 1910
De ervaring leert dat ren het rnet oprichtingsdata van verenigingen niet tzo nauwr neemt. Zo clainden de Gernertse schutsgilden rverledensr die teruggingen tot onstreeks het jaar
13OO, terwijl hun oorsprong een 2OO jaar nadien ligt. F,n zo
kwan onlangs Har-monie Fr(celsior tijdens het vieren van hun
?s-jarig jubileun, al lezend in hun eigen geschiedschrijving,
tot de conclusie, dat ze pas 6b was geworden.
Na lezing van de onderstaande kranteknipsels uit 191O zal iedereen zich aftragen of nu ook de oprichtingsdatum van GVV,
Gemerts grootste sportvereniging, díe heet te dateren van
1912, bijgesteld moet worden.
De te Helrnond uitgegeven |tZui d-Wi llemsvaart r van woensdag 4
nei 191O berichtte het navolgende:
Gemert. Morgenavond is het vergaderÍng in het caf6 ColentrYunt van enkele jongelui teneÍnde tot de wederoprichting te
komen eener nieuwe vóetbalclub. We willen hopen, dat die pogingen slagen zullen, want het moet erkend worden dat voor
onze burgerjongens eeí dergelijke club bepaaLd iets goeds,
OPRICHTING GB4ERTSE VOETBALVERU,Í I GlN G

iets nuttigs zijn kan.
Drie dagen later bericht dezelfde lcrant:
CgrStt. In de donderdagavond gehouden vergadering is opge_
richt eene nieuwe voetbalclub onder den naam G.F.C. |Gemertir.
Eet voorlopig bestuur is in onderhandeling over êen prachtig
terrein vlakbij de kon. De oefeniagen zullen zo spoedig mo_
gelijk aanvatgen. Morgen na de hoogÍlis is er alsnog gelegen_
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