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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	de	T.C.	
De	KNKV	wil	de	compe//e	volgens	bijgaande	routekaart	voor	tweede	hel<	veld	weer	opstarten.			
		
Graag	willen	wij	van	onze	leden	en	ouders	van	onze	jeugdleden	weten	of	zij	tweede	hel<	veld	willen	spe-
len.	

Mocht	dat	niet	het	geval	zijn	geef	dat	dan	uiterlijk	zondagavond		24.00	uur	aan	ons	door	via	
tc@scheldevogels.nl	
		
Maandagavond	moeten	wij	de	ploegen	aan	de	bond	doorgeven.	Terugtrekken	kost	veel	geld	dus	we	willen	
graag	zo	goed	mogelijk	de	juiste	ploegen	opgeven.	
		
Alvast	bedankt	voor	jullie	
medewerking.	
		
De	TC	
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	Van	de	P.R.	
De PR commissie is heel blij om via deze weg aan te kondigen dat vanaf aankomende zomer wij 
een nieuwe hoofdsponsor hebben. Autobedrijf Van Oorschot uit Bergen op Zoom zal vanaf dan te 
zien zijn op de shirts van ons eerste team. De broers Van Oorschot zijn al jarenlang trouwe spon-
sors van onze vereniging geweest en waren jaren geleden ook al een flinke tijd hoofdsponsor. De 
hernieuwde samenwerking is voor beide partijen dus eigenlijk niet meer zo nieuw.  

Het feit dat vele leden het autobedrijf nog steeds weten te vinden, deed hen al snel besluiten om 
weer als hoofdsponsor onze vereniging te gaan steunen.  
Omdat ze ook graag de jongste jeugd wilden steunen besloten zij ook nog shirtsponsor van de F's 
te gaan worden. Ook daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. 

In de zomer zal je nog verder kennis kunnen maken met onze nieuwe hoofdsponsor. Is voor die 
tijd je auto kapot? Ga dan alvast even langs Van Oorschot! 

 

De sponsoring van Automotions zal binnenkort eindigen. Wij danken hen voor de steun in de afge-
lopen jaren. 

De PR commissie  
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Beste leden, 

Aangezien Creighton binnenkort zal stoppen met het (samen met Peter) ophalen van oud papier 
voor onze vereniging zijn we op zoek naar een opvolger. Uiteraard danken we Creighton enorm 
voor zijn jarenlange inzet die voor mooie inkomsten voor onze vereniging heeft gezorgd, al met al 
enkele honderden euro's per jaar! 

Wie/wat zoeken we? 
- een vrijwilliger(s) die 1x per maand op enkele plaatsen in Bergen oud papier wil ophalen 
-enkele keren per jaar een hoop papier wil ophalen bij oa een reisbureau  
- auto met een trekhaak - aanhanger is er al 

Deze vrijwilligerstaak kost je ongeveer 2 uurtjes per maand en je hoeft dit natuurlijk niet alleen te 
doen. 

Heb je interesse of wil je af en toe helpen? Stuur even een berichtje naar pr@scheldevogels.nl.  
 

Beste leden, 

Zoals jullie zullen begrijpen kunnen wij dit jaar niet, zoals gebruikelijk, de jaarlijkse rommelmarkt 
organiseren. Meestal vond deze in de maand maart plaats. Zodra de landelijke maatregelen het 
toelaten en we dit weer op een veilige manier kunnen organiseren, zullen we de rommelmarkt 
weer gaan inplannen.  
Als je spullen hebt die je wilt doneren voor de rommelmarkt dan willen we je vragen deze nog 
even thuis apart te zetten.  
Alvast bedankt. 

De PR commissie  
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