
      16 maart 2020



 
Bestuur en contactadressen

Voorzitter Vertrouwenspersonen
Robert Moes 06-21439944 Gert Ouwerling 0164-248971
voorzitter@scheldevogels.nl Kiki van der Valk 06-12577754

Secretaris Trainers / Coaches
Leander Knol 0164-856821 Robert 1+2
Postadres: Staakberg 4a Victor v d Heuvel 3 06-28845231
4613 BL Bergen op Zoom Jantine Adriaanse 4+5 06-44043831
secretariaat@scheldevogels.nl Gert Ouwerling KF 0164-248971

Penningmeester Thymen Stolk	
Thymen Stolk

A      06-45230441
Tim Withagen 06-52757794 Layla van Neck B 06-21131967
penningmeester@scheldevogels.nl Jacco Schillemans B 06-37407270

Leden Maaike Pilanen D 06-21975075
Jolijne Pilanen 06-28290732 Janita Room D 06-17878280

Gertjan Room 06-51379826 Merijn v Vliet E1 06-10714163
Ledenadministratie Eline van Wijnen E2 06-23166469

Jan Groeneveld Quinty Koen E3 06-25105916
ledenadministratie@scheldevogels.nl Jolijne Pilanen F1 06-28290732

Technische Commissie Jorien Bennaars F1
Jolanda Pelle 0167-540714 Layla van Neck KK 06-21131967
tc@scheldevogels.nl 06-22392895

Wedstrijdsecretariaat
Jolanda Pelle  Senioren + A 0167-540714

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 1-1-2020
Spelende leden

PR Commissie   4 t/m 11 jaar € 22,05
Maarten Van der Graaf 06-21510797 12 t/m 15 jaar € 25,20

pr@scheldevogels.nl 16 t/m 18 jaar € 28,35
Onderhoudscommissie 19 jaar en ouder € 37,80

Vacant
Niet spelende leden

Horecacommissie Trainende leden, KF en KK € 15,75
Mark Franken 06-10825987 Rustende leden € 9,45

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

www.scheldevogels.nl
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	Van	het	Bestuur.	

Het Corona virus heeft de wereld in zijn greep en ook onze vereniging heeft de consequenties 
hiervan al mogen voelen. De competitie en de trainingen liggen er in ieder geval uit t/m 6 april a.s. 
wat betekent dat het zaalseizoen abrupt tot een eind is gekomen. Wat dit betekent voor, met name 
de wedstrijdsport waar ons eerste team in uit komt, en waar het nog in de top nog spannend is, is 
nog onduidelijk. 

Normaal gesproken zouden we vanaf maandag 30 maart buiten gaan trainen en staan op 18 
april de eerste veldcompetitiewedstrijden gepland. U begrijpt dat ook dit nu onder voorbehoud is.  

Alle updates rondom dit virus, consequenties en maatregelen zullen we via aparte mailtjes, 
Whatsapp groepen en Social Media blijven communiceren. 

Naast alle perikelen rondom het Corona virus, zijn er nog lopende zaken waarover het bestuur u 
wil informeren.  

In de week van 2 t/m 6 maart is er door weer en wind gecollecteerd voor Jantje Beton. Er is met 
de huis aan huis collecte een fantastisch bedrag van € 1168,42 opgehaald. Layla, Loes, Allison, 
Thomas, Tim W., Jasper, Eline, Mandy, Timothy, Geo, Ellie, Paul, Janet, René, Yvonne, Victor, Me-
rijn en Nathalie zijn de bikkels die dit bij elkaar hebben gelopen, en Jantine heeft samen met Layla 
alles geteld.  
Namens het bestuur: BEDANKT!!!  
Digitaal loopt er tot 31 maart a.s. ook nog een collecte. Via https://jantjebeton.digicollect.nl/pr-
commissie kan er nog gedoneerd worden. Mocht je dus nog niet gedoneerd hebben, of collega’s, 
vrienden of familie hebben die nog willen doneren, dan kan dat via deze link.  
De helft van het totale bedrag is voor onze vereniging en zal besteed worden aan een speeltoestel 
op de Staakberg, zodat de jonge jeugd zich nóg beter kan vermaken wanneer er wedstrijden ge-
speeld worden. Zijn er leden die connecties hebben binnen de ‘speeltoestel-wereld’ of ideeën 
hebben rondom het plaatsen van een toestel, dan kunnen zij contact opnemen met Jolijne (zie 
contactgegevens in de colofon van het Krantje). 

De contributiefacturen voor het jaar 2020 zijn op 2 februari via ClubCollect verstuurd. Inmiddels 
heeft 90% van de leden een betaalkeuze gemaakt. Daarvan heeft 75% gekozen om de contributie 
in één keer te betalen en heeft 25% gekozen voor betaling in termijnen. Iedereen die het betreft 
bedankt voor het (in delen) voldoen van de contributie. Graag ontvangt de Penningmeester op 
korte termijn de betaalkeuze via ClubCollect van de leden welke de contributiefactuur nog niet be-
taald hebben.  

Tenslotte is er door het bestuur en de voorzitters van de commissies een start gemaakt met het 
beleidsplan 2020-2025. Met de A-jeugd en senioren 1, 3 en 5 is gesproken over de thema’s le-
denwerving, ledenbehoud en invulling vrijwilligerstaken. Zij hebben op deze thema’s input kunnen 
geven, wat meegenomen wordt in de invulling van het plan. Met senioren 2 en 4 wordt nog een 
gesprek gepland. Leden of ouders van leden die niet gesproken zijn of nog worden, kunnen per 
mail hun input geven op genoemde thema’s. Dit mag per e-mail naar secretariaat@scheldevo-
gels.nl.  

Wij wensen u veel sterkte toe voor de komende weken en hopelijk kunnen we elkaar in het voor-
jaar weer ontmoeten op de Staakberg!  
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	Van	de	P.R.	

In de week van 2 t/m 7 maart hebben wij als Scheldevogels gecollecteerd voor Jantje Beton. 
Middels de collecte hebben wij een mooi bedrag van 1168 euro opgehaald, waarvan de helft 
voor onze eigen vereniging is. 

Uiteraard doe je zo’n collecte nooit alleen. Ik wil dan ook hierbij Loes, Allison, Geo, Janet, 
Mandy, Eline, Ellie, Merijn, Victor, René, Yvonne, Paul, Thomas, Timothy, Jasper, Tim (W), 
Nathalie, Jantine (voor het tellen) en Joke (voor het beschikbaar stellen van haar huis) harte-
lijk bedanken voor hun inzet en het mede mogelijk maken van het mooie bedrag dat we op-
gehaald hebben voor ons mooie cluppie en daarmee een mooie bijdrage aan een speeltoe-
stel!
Namens de PR,
Layla

	Van	de	A.C.	
Hallo	allemaal.		

Door	de	huidige	situa2e	met	het	coronavirus	en	de	onzekerheid	over	de	komende	weken.	Hebben	we	be-
sloten	om	de	pubquiz	op	3	april	niet	door	te	laten	gaan.	We	hebben	wel	het	idee	om	hem	te	verze?en.	
Daar	horen	jullie	later	meer	over.		

Met	vriendelijke	groet,	

De	Ac2viteitencommissie		
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	Van	de	A.C.	

De rommelmarkt heeft maar liefst 1036,85 euro voor de clubkas opgebracht! Een dik record! Alle 
vrijwilligers en mensen die spullen hebben gedoneerd worden enorm bedankt voor hun bijdrage! 
In het speciaal dank aan alle aanwezigen op zondag om deze dag tot een gigantisch succes te 
maken: Jolanda, Janet, Joke, Peter, Gerdien, Jan-Willem, Jan, Joost, Mandy, Eline, Layla en 
Maarten. 
 

De PR commissie 
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