
      15 maart 2021



 
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 Adriaan v Bavel 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 06-10714163

Ledenadministratie Michiel v Halderen D 06-29600209
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 Merel Raats KK

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 1-1-2019

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
René van den Heuvel 06-22844723

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 gaan weer richting de lente en wat hebben we weer zin om weer gezellig met z'n allen in het 
zonnetje langs of op het veld te staan! Wie had vorig jaar rond deze tijd gedacht dat we een jaar 
later nog steeds in deze situatie zouden zitten en voor het eerst een JAV digitaal in april zouden 
organiseren. Wij in ieder geval niet... Maar bijna alles is anders sinds Corona en dus ook de JAV.  

Vandaag of morgen ontvangen jullie de agenda en de stukken voor de JAV en hierbij willen we 
graag een paar zaken extra benoemen: 
- deze keer graag aanmelden voor de JAV i.p.v. afmelden (bij het secretariaat), 
- discussiëren via teams in een grote groep is uitdagend, dus er zullen vooraf wat 'spelregels' ge-
communiceerd worden waar ieder zich aan dient te houden, 
- om de vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen wij jullie je vragen zoveel moge-
lijk van tevoren via het secretariaat in te dienen zodat wij deze zo mogelijk al kunnen beantwoor-
den i.p.v. tijdens de JAV, 
- ben je niet handig met digitaal vergaderen, maar wil je wel deelnemen en wil je van tevoren al-
vast een keer oefenen? Laat dit dan weten via het secretariaat (secretiaat@scheldevogels.nl). 
Wij zien jullie graag 8 april a.s. via teams! 

PR Nieuws 
Binnenkort komt de PR met nieuws over een nieuwe hoofdsponsor! Dit is natuurlijk heel goed 
nieuws en wij willen de PR dan ook via deze weg bedanken voor hun inzet. 

Lentekriebels bij de OC 
De OC heeft afgelopen weekend het materiaalhok opgeruimd zoals je wellicht gezien hebt op één 
van onze social media kanalen. Namens de OC de vraag en de oproep om dit zo lang mogelijk zo 
te houden. Bedankt leden OC! 

Leeftijdsgrens voor buitensporten verruimd 
Ook voor de senioren is er weer ruimte om (aangepast) buiten te trainen. We zijn er nog niet maar 
alle beetjes helpen... Fijn dat we er in ieder geval weer een beetje van kunnen proeven! 
Het Bestuur	
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	Van	de	T.C.	

Van	de	Tc	en	bestuur	
		
Wat	mag	er	ten	aanzien	van	sport	vanaf	dinsdag	16	maart?	

•	Jongeren	tot	en	met	26	jaar	mogen	op	een	sportaccommoda:e	in	grotere	groepen	en	in	team-
verband	buitensporten,	ook	onder	begeleiding	van	een	trainer.	

•	Vanaf	27	jaar	is	het	mogelijk	om	in	meerdere	groepen	van	4	buiten	te	trainen.	Er	mogen	meer	
groepjes	naast	elkaar	aanwezig	zijn	als:	

o	De	4	personen	minimaal	1,5	meter	afstand	houden;	

o	De	groepjes	minimaal	1,5	meter	afstand	tot	elkaar	houden;	

o	Er	een	duidelijke	aHakening	is	van	de	verschillende	groepjes;	

o	De	groepen	niet	mengen	en	er	geen	wisseling	tussen	groepen	is;	

o	Er	een	duidelijke	scheiding	van	bezoekersstromen	is	

o	Het	maximum	van	4	personen	is	exclusief	instructeur.	Een	trainer/instructeur	mag	wel	van	viertal	
naar	viertal	gaan	om	instruc:e	te	geven,	op	tenminste	1,5	meter	afstand	van	het	viertal.	
		
Dus	trainen	vanaf	27	jaar	alleen	in	groepjes	van	4	spelers,	die	de	gehele	training	hetzelfde	blijven	er	
mag	dus	niet	onderling	geruild	worden.	Afstand	1.5	meter	tussen	de	4	spelers	en	tussen	de	ver-
schillende	groepjes.	Trainer	mag	niet	alle	groepjes	tegelijk	training	geven	maar	moet	de	groepjes	
apart	aanspreken.	
		
Je	bent	maximaal	5	minuten	voor	aanvang	van	de	training	aanwezig	(kom	dus	niet	te	vroeg!)	
		
Handen	desinfecteren	en	na	afloop	van	de	training	de	spullen	desinfecteren.	
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	Van	de	P.R.	
Bonbon	ac:e	

Bestellen en betalen kan ook in/bij het clubhuis op de volgende dagen:	
Maandag 15 maart van 18.30 uur tot 19.45 uur 
Woensdag 17 maart van 18.45 uur tot 20.00 uur 
Zaterdag 20 maart van 11.00 uur tot 12.00 uur 
Maandag 22 maart van 18.30 uur tot 19.45 uur 
Woensdag 24 maart van 18.45 uur tot 20.00 uur 
Zaterdag 27 maart van 11.00 uur tot 12.00 uur 
Maandag 29 maart van 18.30 uur tot 19.45 uur 
Woensdag 31 maart van 18.45 uur tot 20.00 uur 
Zaterdag 3 april van 11.00 uur tot 12.00 uur 
Woensdag 7 april van 18.45 uur tot 20.00 uur	
 	
Alvast	bedankt	voor	jullie	bestelling.		

De	PR	commissie	
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Bonbon-actie
 

€ €
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	Van	de	O.C.	
Materiaal	hok	is	opgeruimd,	ballen	weer	in	het	juiste	net	en	zand	eruit	geveegd.	Wil	iedereen	er-
voor	zorgen	dat	dit	zo	blijX.	Alvast	onze	dank.	De	Onderhoudscommissie	
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