
  14 september 2020



 
Bestuur en contactadressen

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

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

Penningmeester Thymen Stolk A 06-45230440
Tim Withagen 06-52757794 Victor v d Heuvel B 06-28845231
penningmeester@scheldevogels.nl Jacco Schillemans B 06-37407270

Leden Maaike Pilanen C 06-21975075
Jolijne Pilanen 06-28290732 Janita Room C 06-17878280
Gertjan Room 06-51379826 Merijn v Vliet D 06-18894290

Ledenadministratie Michiel v Halderen D
Jan Groeneveld Kiki v d Valk E 06-12577754
ledenadministratie@scheldevogels.nl Sacha Groeneveld E 06-13547806

Technische Commissie Jolijne Pilanen F 06-28290732
Jolanda Pelle 0167-540714 Jorien Bennaars F
tc@scheldevogels.nl 06-22392895 Layla van Neck KK 06-21131967

Wedstrijdsecretariaat Merel Raats KK
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 1-1-2019

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.	

Beste leden, 

We zijn gestart! De competitie is na een lange winterslaap weer begonnen en wat zijn we blij dat 
we weer mogen doen wat we het liefste doen: wedstrijden spelen! 

Het afgelopen half jaar heeft van iedereen extra inspanning gevraagd en dat doet het nog steeds. 
Het is goed om te merken dat, ook al voelen de maatregelen soms ‘krom’ of tegenstrijdig, ieder-
een zich in probeert te zetten om ervoor te zorgen dat het werkbaar blijft. Dit is belangrijk, want de 
gemeente controleert (we hebben al controleurs op de Staakberg gehad), en het niet naleven van 
de regels kan ons als vereniging een fikse boete opleveren.  
Tijdens het eerste competitieweekend is, zoals jullie per mail hebben kunnen lezen, gebleken dat 
de maatregelen er ook niet voor niets zijn. De eerste confrontatie van onze vereniging met een 
speler die positief is getest op Corona is een feit.  
Het laatste protocol dat is gepubliceerd, is de basis van de regels die wij als vereniging hanteren. 
Wij hebben er bewust voor gekozen om niet alle regels er in detail in te zetten omdat het een 
leesbaar en werkbaar document moet blijven. We gaan er vanuit dat iedereen inmiddels zo door 
de wol geverfd is t.a.v. de 1,5 m. maatregel dat we voor een deel ook vertrouwen op het gezonde 
verstand. We hebben hier en daar al wat op- en aanmerkingen cq aanvullingen gekregen op het 
protocol, wat we waarderen. We nemen al deze opmerkingen mee, maar zullen iedere keer de 
afweging maken of het een noodzakelijke toevoeging is. Zo is er ook voor gekozen om in de kan-
tine wél mensen aan te spreken op het niet houden van afstand (want: binnen dus meer risico) en 
in uitzonderlijke gevallen mondkapjesplicht. De vrijwilligers achter de bar hebben de taak mensen 
aan te spreken op het niet houden aan de maatregelen. Wij doen hierbij een oproep om het bar-
personeel met respect te behandelen wanneer zij moeten handhaven, want zij staan daar voor 
ons. Zij handhaven zodat men ook binnen kan zitten of staan en om te voorkomen dat we er voor 
moeten kiezen er slechts een afhaal locatie van te maken. 
Buiten daarentegen, handhaven we (nog) niet (want: buiten minder risico, niet altijd duidelijk wie 
tot hetzelfde huishouden behoort en kan leiden tot irritatie en sfeer is ook belangrijk). Buiten de 
kantine vertrouwen we dus op jullie! Wel willen we nogmaals extra aandacht vragen voor het ont-
smetten van materialen tussen de wedstrijden en trainingen door (vooral als er na jouw team nog 
getraind/gespeeld wordt). 

De JAV staat dit najaar uiteraard weer op het programma. Echter, de huidige situatie maakt dat we 
genoodzaakt zijn een alternatieve locatie te zoeken, omdat we het gemiddeld aantal leden dat 
normaal gesproken de JAV bijwoont (rond de 30 personen), niet verantwoord kunnen huisvesten 
in het clubhuis. Dit maakt ook dat we nog geen datum hebben kunnen plannen, omdat dit afhangt 
van de beschikbare locatie. De voorkeur van het Bestuur gaat in principe uit naar een ‘live’ bijeen-
komst eind oktober-half november. Mochten er leden zijn die nog ideeën of mogelijkheden hebben 
t.a.v. de locatie, meld je dan bij een van de bestuursleden. 

Tenslotte: het Bestuur volgt uiteraard nauwlettend de ontwikkelingen bij de landelijke overheid, 
gemeente, NOC-NSF en KNKV t.a.v. van wet- en regelgeving, maar ook t.a.v. het gebruik kunnen 
maken van regelingen bij bijvoorbeeld inkomstenderving. Ook hierin worden we wel eens geatten-
deerd op zaken door leden, wat we zeker waarderen want ook wij zien in het doolhof van alles wat 
op ons af komt wel eens wat over het hoofd. Dank hiervoor! 

Het Bestuur 
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	Van	de	Horeca	Commissie.	
Schoonmaakrooster		

Onderstaand het schema voor het schoonmaken van het clubhuis en de kleedkamers.  
Sta je op het schema en kan je niet schoonmaken probeer dan met iemand te ruilen.  
Dit wel graag doorgeven met wie en voor welke datum je geruild hebt (bij Mandy: 
06-20826289). 
Alle wijzigingen staan in het rooster rood aangegeven. 
Het schoonmaken vindt plaats op donderdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur.  
Achter de bar ligt een lijst met de dingen die gedaan moeten worden.  
De schoonmaakartikelen liggen in de keuken in het kastje onder de gootsteen en in de ber-
ging.  
De sleutel voor het clubhuis kan afgehaald worden bij Bianca Pelle Primulaveld 69, tel. 
06-20923834  
Wordt de wijziging niet aan mij doorgegeven en kom je niet opdagen, dan 
wordt je automatisch ingedeeld voor de grote schoonmaak!!  

Donderdag	17	september:	 	 	 	 Donderdag	24	september:	
Merijn	 	 	 	 	 	 	 Michaël	(sleutel)	 	
Victor	(sleutel)	 	 	 	 	 	 Judith	
Jolijne	 	 	 	 	 	 	 Chantal	
Elsemiek	 	 	 	 	 	 Eelco	
Marco	 	 	 	 	 	 	 Paul	v	Vliet	
Anneroos	 	 	 	 	 	 Robert	
Nikki	 	 	 	 	 	 	 Kiki	
Carla	 	 	 	 	 	 	 Creighton	

Donderdag	1	oktober:	 	 	 	 	 Donderdag	8	oktober:	
Leander	(sleutel)	 	 	 	 	 Lucas	
Yvonne	C.	 	 	 	 	 	 GiFa	
Loes	 	 	 	 	 	 	 Bas	D.	(sleutel)	
Yvonne	v.d.	H	 	 	 	 	 	 Riaan	
Jara	G.			 	 	 	 	 	 Peter	(KF)	 	 	 	 	
Bregje	 	 	 	 	 	 	 Merel	
Sacha	 	 	 	 	 	 	 Nico	
	 	 	 	 	 	 	 Sabrine	

Donderdag	15	oktober:		 	 	 	 Donderdag	29	oktober:	
Marloes	 	 	 	 	 	 Simon	(sleutel)	
Anouk	 	 	 	 	 	 	 Timothy	
Geo	(sleutel)	 	 	 	 	 	 Jens	
Jasper		 	 	 	 	 	 	 Nadine	
Jacco	 	 	 	 	 	 	 Jos	
Nienke	C.	 	 	 	 	 	 Quinty	
Nathalie	 	 	 	 	 	 Ellie	v.d.	G	

GROTE	SCHOONMAAK:	
Jolanda	
Joke	
Mandy	
Layla	
Mark	
Kevin	
Sara	
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	Van	de	P.R.	
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	Van	de	T.C.	

KNKV Wedstrijdzaken app: 

Voor alle nieuwe leden, of hun ouders. De KNKV heeft een heuse wedstrijdzaken app. Deze is 
te downloaden via Play Store of de App Store. Inloggen kan dan met het mailadres, wat je hebt 
genoteerd op het inschrijfformulier. Een wachtwoord mag je zelf kiezen. Het voordeel van deze 
app is, dat je het gehele programma van jezelf of van je zoon/dochter in één overzicht hebt. 
Lukt dit niet? Dan een mailtje naar scheidstom@ziggo.nl 

KorfbalmasterZ/Spelregelbewijs: 

Ook in het nieuwe seizoen gaan we hiermee aan de slag. Het is verplicht voor iedereen van 14 
jaar en ouder. Het inloggen op de site gaat met dezelfde gegevens als die van de KNKV wed-
strijdzaken app. Op dit moment is er wel één probleem. De vragen zijn nog niet aangepast, naar 
de spelregels in het nieuwe spelregelboekje. Lukt inloggen niet? Dan graag een mail naar 
scheidstom@ziggo.nl 

Scheidsrechters: 

Keihard zijn deze vrijwilligers nodig. Want er moeten scheidsrechters bij. Ben jij degene die dit 
wel ziet zitten? Meld je aan. Het kan op alle niveaus. Van de F jeugd t/m de senioren. Het hoeft 
niet elke week, met één keer per week zijn we ook erg blij! En heb je begeleiding nodig? Ook 
dat is geen probleem. Tenslotte: een wedstrijd kan niet zonder scheidsrechter! Interesse, mail 
naar scheidstom@ziggo.nl 

Spelregelwijzigingen: 

Nogmaals de belangrijkste wijzigingen in de regels per 1 september: 
•Iedereen neemt zijn of haar eigen strafworp. De strafworp is altijd voor degene wiens doel-
kans verloren gaat. 
•Voetbal is toegestaan, mits niet opzettelijk. 
•Gevallen de bal bemachtigen (steunbal) is verwijderd uit de spelregels. 
•Scheidsrechtersworp is vervallen. Scheidsrechter wijst het balbezit altijd aan één partij toe. 
•Schieten zonder persoonlijke tegenstander is toegestaan in de wedstrijdsport, maar verbo-
den in het wedstrijdkorfbal. 

Tom 
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