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Bestuur en contactadressen

Voorzitter Vertrouwenspersonen
Stefan Overman 			06-25347176 Gert Ouwerling 0164-248971
voorzitter@scheldevogels.nl Kiki v d Valk 06-12577754

Secretaris Trainers / Coaches
Leander Knol 0164-856821 Rob v Puyvelde 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 A1 06-45230440
Sandor v d Valk 06-30690773 Eline v Wijnen A2 06-23166469
penningmeester@scheldevogels.nl Jacco Schillemans A2 06-37407270

Leden Victor v d Heuvel C 06-45230440
Jolijne Pilanen 06-28290732 Merijn v Vliet D 06-10714163
Gertjan Room 06-51379826 Michiel v Halderen D 06-29600209

Ledenadministratie Kiki v d Valk E 06-12577754
Jan Groeneveld Sacha Groeneveld E 06-13547806
ledenadministratie@scheldevogels.nl Jorien Bennaars E2 06-39121395

Technische Commissie Merel Raats E2 06-21664456
Jolanda Pelle 0167-540714 Justine Weijenberg F
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 1-1-2019
ac@scheldevogels.nl 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
oc@scheldevogels.nl Niet spelende leden

Horecacommissie Trainende leden, KF en KK € 15,75
Mandy v Wijnen 06-20826289 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, 

Allereerst even een rectificatie t.a.v. ons vorige stukje in 't Krantje. Hierin stond vermeld dat Lean-
der Knol is herkozen als penningmeester. Dit klopt niet. Hij is herkozen als secretaris.  
Verder hebben we kort na het uitkomen van het laatste Krantje vernomen dat het Welpentoernooi 
t.g.v. een laag aantal aanmeldingen i.c.m. de maatregelen is afgelast. 

Helaas zijn wij de afgelopen twee weken opnieuw geconfronteerd met aangescherpte maatrege-
len.  
Zoals al eerder genoemd is het coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht voor iedereen van 18 jaar 
en ouder. Op de zaterdagen zal dit een extra taak zijn voor de zaalwacht (in afstemming met de 
beheerder). Op trainingsavonden zijn de trainers verantwoordelijk.  
Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig zijn, hoeven geen CTB te tonen voor het uitoefe-
nen van hun taak, maar wél voor het betreden van de horecaruimte. Onder deze groep vallen trai-
ners, scheidsrechters, zaalwachten, maar óók ouders die voor de jeugd rijden naar een uitwed-
strijd.  
Het is wel de bedoeling dat het aantal rijouders tot een minimum wordt beperkt. Verder is er géén 
publiek welkom bij de wedstrijden. Er zijn geen beperkingen opgelegd aangaande het samen rei-
zen in de auto. Zie voor uitgebreide informatie knkv.nl/faqcorona. 

Omdat de horeca na 20.00u dient te sluiten, zullen we op woensdagavond de kantine op de 
staakberg niet openen. Wel is er de mogelijkheid gebruik te maken van de kleedkamers.  

In november en december zullen leden van het Bestuur en PR online workshops over vrijwilli-
gersmanagement, ledenbinding en geld genereren bijwonen. Deze zijn georganiseerd vanuit 
Rabo ClubSupport. Mochten er leden zijn die hier ook bij aan willen sluiten, laat het ons weten! 

Het Bestuur 
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http://knkv.nl/faqcorona
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	Van	de	P.R.	

De uitslag van de  Raobank Clubsupport is bekend. 

Scheldevogels heeft 46 stemmen ontvangen wat goed is voor € 309,58. 

Iedereen hartelijk dank voor het stemmen op Scheldevogels! 

De PR-commissie 

	Van	deP.R.	
Rommelmarkt levert ruim 900 euro op 

Met een goed gevulde kantine is zondag 14 november de rommelmarkt van start gegaan. Dit keer 
waren wij als enige club van de Staakberg geopend voor mooie en minder mooie koopjes. Er was 
volop aanloop en dat heeft geleid tot een mooie opbrengst van ruim 900 euro. Iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan de rommelmarkt: bedankt! 
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	Chauffeursschema.	

Dit is het schema voor het eerste speelweekend. De rest van het schema zal waarschijnlijk in de loop van 
de laatste week van november naar jullie opgestuurd worden. 
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Datum Sen 1 Sen2 Sen3 Sen4

KVK1 Good Luck 3

16:30 14:00

27-11-2021  

Rene

A C D E1 E2 Zaalwacht

ACKC A3 Luctor C1 Springfield D2 DVS’69 E1 Oranje Wit E6 10:25- 14:00

12:45 11:40 15:20 10:35 10:35 Jantine

  Judith

     13:50-17:50

Tom Simon Nico  Michael scheidsrechter A Loes

begeleiding: Tom Nathalie
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