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Bestuur en contactadressen

Voorzitter Vertrouwenspersonen
Robert Moes 06-21439944 Pierre Withagen 06-38590023
voorzitter@scheldevogels.nl Ellie Van de Graaf 0164-257125

Secretaris Trainers / Coaches
Leander Knol 0164-856821 Robert 1+2
Pieter Breughelstraat 26 Thymen Stolk 1+2 06-45230441
4625 BH Bergen op Zoom Bianca Pelle 3 06-20923834
secretaris@scheldevogels.nl Tom Bernaards 3 06-40771620

Penningmeester Jantine Adriaanse 4+NS 06-44043831
Tim Withagen 06-52757794 Gert Ouwerling KF 0164-248971
penningmeester@scheldevogels.nl Victor v d Heuvel B1 06-28845231

Leden Ellie Groeneveld B2 0164-251375

Justine Weijenberg Jacco Schillemans C 06-20969505
Gertjan Room 06-51379826 Layla van Neck C 06-21131967

Ledenadministratie Maaike Pilanen D 06-21975075
Jan Groeneveld Janita Room D 06-17878280

ledenadministratie@scheldevogels.nl Jolijne Pilanen E1 06-28290732
Technische Commissie Dagmar Boschman E2 06-24673403

Jolanda Pelle 0167-540714 Jara Moes E2 06-28882389
tc@scheldevogels.nl 06-22392895 Kyona Moes F 06-14461294

Wedstrijdsecretariaat Ilja Kalle KK 0164-265173

Jolanda Pelle  Senioren + A 0167-540714 Brian Uit den Bosch KK
06-22392895

Joke Luisterburg  B t/m F 0164-266413 Redactie ’t Krantje
06-25434527 Jos Pilanen

Activiteitencommissie krantje@scheldevogels.nl
Victor van den Heuvel 06-28845231 Contributie per kwartaal per 1-1-2019

Spelende leden

PR Commissie   4 t/m 11 jaar € 21,-

Maarten Van der Graaf 06-21510797 12 t/m 15 jaar € 24,-
pr@scheldevogels.nl 16 t/m 18 jaar € 27,-

Onderhoudscommissie 19 jaar en ouder € 36,-
Geo Pelle 06-22800869

Niet spelende leden
Horecacommissie Trainende leden, KF en KK € 15,-

Mark Franken 06-10825987 Rustende leden € 9,-
Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,-

Clubhuis
Staakberg 4a 0164-250389 Voor de wijze van inning van de contributie
4613 BL Bergen op Zoom wordt verwezen naar www.scheldevogels.nl
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� 	Ac$viteiten.	
21-01-2019        Krantje nr. 12                      PRC 

01-02-2019        Inleveren Kopij krantje nr. 13          PRC 
03-02-2019        Krantje nr. 13            PRC 
08-02-2019        Klaverjassen            HC 
15-02-2019        Inleveren Kopij krantje nr. 14          PRC  
17-02-2019        Kantje nr. 14            PRC 
  
01-03-2019                      inleveren Kopij krantje nr. 15                            PRC 
03-03-2019                      Krantje nr. 15                                                    PRC 
08-03-2019        Klaverjassen              HC 
04-03 t/m 09-03-2019    Jantje Beton collecteweek             PRC 
15-03-2019                     inleveren Kopij krantje nr. 16                              PRC 
17-03-2019                     Krantje nr. 16                                                      PRC 
29-03-2019                     inleveren Kopij krantje nr. 17                               PRC 
31-03-2019       Krantje nr. 17     PRC 

06-04-2019          Crazy Bingo A + senioren en Combifit             AC 

� 	Van	het	Bestuur.	
Nu de kerstvakantie ten einde is, de feestdagen achter de rug zijn en 2019 
van start is gegaan, willen wij jullie allereerst alle goeds wensen voor het 
nieuwe jaar! Op vrijdag 4 januari heeft het bestuur samen met jullie getoost 
op een gezond, gelukkig en sportief 2019. Een nieuw jaar, met voor onze 
vereniging ook een aantal nieuwe ontwikkelingen. 

In januari is ClubCollect van start gegaan. Als het goed is hebben jullie af-
gelopen week allemaal persoonlijk een contributiefactuur ontvangen. Con-
troleer deze factuur goed voordat je betaalt. De eerste betalingen zijn in-
middels binnengekomen. Mocht je vragen hebben, geen factuur hebben ont-
vangen of zijn je gegevens niet juist, neem dan contact op met Tim, onze penningmeester. 

Op financieel gebied is er meer nieuws. Per 1 januari zijn de prijzen van onder andere voe-
dingsmiddelen gestegen door een verhoging van de btw. Daarnaast zijn ook de prijzen van al-
coholische dranken gestegen. De Horeca Commissie en de penningmeester zijn aan het bekij-
ken en berekenen wat deze verhogingen betekenen voor de prijzen in onze kantine. We houden 
jullie op de hoogte.  

Tot slot wordt de laatste hand gelegd aan het AVG beleid, de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming. In het beleid staat omschreven hoe wij als vereniging omgaan met persoonsgege-
vens van onze leden en hoe wij deze gegevens beschermen. In de volgende editie van ‘Van het 
bestuur’ meer hierover.  

Tot zover het nieuws vanuit het bestuur. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, schroom 
niet en neem vooral contact met ons op. Onze volgende vergadering staat gepland in februari en 
ook dan zullen wij jullie van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen op de hoogte brengen. 

Namens het bestuur, 

Robert Moes, Tim Withagen, Leander Knol, Gertjan Room en Justine Weijenberg	
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� 	Van	de	Penningmeester.	

  
Nieuwe leden ontvangen de eerste contributiefactuur aan het begin van het nieuwe 
kwartaal." 
  
Voor de wijze van inning van de contributie wordt verwezen naar www.scheldevogels.nl 
  
 

Spelende leden Leeftijd op 1 januari Bedrag per kwartaal Bedrag per jaar

Pupillen 4 t/m 11 jaar € 21 € 84

Aspiranten 12 t/m 15 jaar € 24 € 96

Junioren 16 t/m 18 jaar € 27 € 108

Senioren 19 jaar en ouder € 36 € 144

Niet spelende leden

Trainende leden N.v.t. € 15 € 60

Kangoeroe N.v.t. € 15 € 60

Kombifit N.v.t. € 15 € 60

Rustende leden N.v.t. € 9 € 36

Inschrijfkosten € 7 éénmalig

"Voor de inning van de contributie maakt Scheldevogels gebruik van ClubCollect. 
Jaarlijks in januari ontvangt ieder lid een persoonlijke contributiefactuur per email via 
ClubCollect. Dit betreft een jaarfactuur welke ineens of in termijnen per 
kwartaal voldaan kan worden. Voor betaling in termijnen per kwartaal wordt er €4,-
 aan extra administratiekosten doorberekend aan de vereniging. De vereniging vraagt 
de leden daarom de factuur, indien financieel mogelijk, per jaar te betalen.
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� 	Van	Yvonne.	

De letter S 

Beste lezers, 

Gelukkig weer een stukje van mij. De strandvakantie en de drukke decembermaand hebben een 
kleine onderbreking veroorzaakt, maar hier ben ik weer. Ik hoop dat iedereen het jaar 2019 goed 
is begonnen, de uitslagen laten we maar even terzijde. Korfbal is immers onze hobby en plezier 
maken blijft het belangrijkste. Gezien de resultaten laat ik het korfbal verder maar rusten. 

Deze week de letter S. 

Schaken; ver doorgevoerde vorm van samenspelen , veelal gericht op het behouden van de 
voordelige marge. Ik kende de term niet en denk bij schaken eerder aan een andere sport. We-
ten jullie allemaal dat Erwin (broertje van Nikki) al jaren schaakt en dat op een hoog niveau 
doet? Ooit begonnen samen met Victor (ja, echt!) en langzaam dog gestaag doorgestroomd 
naar de top. Hij is er vaak niet, iedere keer weer op toernooi met Ilja voor zijn vervoer. Ook nu 
zitten ze daarvoor weer ergens. 

Scheidsrechtersbeoordeling; Geven van een mening over het optreden van de scheidsrech-
ter, bedoeld om te bezien of promotie of degradatie mogelijk is. Dit woord ken ik zelf heel goed. 
Ik doe het al bijna 10 jaar sinds ik zelf niet meer kan fluiten. Samen met Jan Kalle regel ik de 
verplichting op arbitrair gebied voor Scheldevogels. Voor wat betreft de uitleg van het woord wil 
ik wel even meegeven dat het bij de scheidsrechters die bij ons eerste fluiten niet gaat om de-
gradatie, omdat de vierde klasse nu eenmaal het laagste wedstrijdniveau is. En ben je scheids-
rechter en vervul je de verplichting voor een vereniging, tja, dan kun je dus niet degraderen. Ie-
dere vereniging heeft immers de plicht te voldoen aan het leveren van scheidsrechters en be-
oordelaars. 

Schepmandje; Oud afstands korfbalmandje dat aan de voorzijde van de paal met de voorkant 
schuin naar beneden hangt, waardoor het scoren aanzienlijk vergemakkelijkt wordt. Ik zie de 
jongere lezers al raar kijken, hoe kan dat nou met een kunststof mand? Klopt helemaal, ieder-
een die het nog heeft meegemaakt zal beamen dat het inderdaad soms voor kwam. Komt uit de 
tijd van de rieten manden. Iemand belangstelling? Ik heb er thuis nog drie liggen! Daar komen in 
het voorjaar plantjes in als een leuk aandenken aan vroeger. 

Scriba; Sporadisch gebruikte (meer kerkelijke) term voor secretaris. Daar heeft volgens mij 
niemand ooit gon van gehoord. Ik in ieder geval niet. Speciaal voor jou opgenomen Leander. 
Wees niet bang, niemand zal hem ooit gebruiken, maar gebeurt dat wel, dan weet je dat het om 
jou gaat. 

Sporthal; Overdekte ruimte, waarin sportwedstrijden kunnen worden verspeeld; een korfbalhal 
moet ten minste 7 meter hoog, ruim 40 meter lang en ruim 20 meter breed zijn. Een voor ieder-
een bekend woord. Ik heb het opgenomen omdat zo iedereen weet wat de voorwaarden voor 
een hal zin. Er zijn soms heel kleine sporthallen, maar iedere hal die aan deze eisen voldoet is 
door het KNKV goedgekeurd, dus daar moeten de spelers het mee doen, al wordt het voor de 
scheidsrechtersbeoordelaars soms wel erg krap! 

Veel plezier de komende twee weken zowel binnen als buiten het veld. Reacties gewoon sturen 
naar mijn mailadres. 

Vriendelijke groeten, Yvonne (yvdheuvel79@hotmail.com)  
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� 	Chauffeursschema.	
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