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Bestuur en contactadressen

Voorzitter Vertrouwenspersonen
Robert Moes 06-21439944 Pierre Withagen 06-38590023

voorzitter@scheldevogels.nl Ellie Van de Graaf 0164-257125

Secretaris Trainers / Coaches
Leander Knol 0164-856821 Robert 1+2+3 +32485478410
Pieter Breughelstraat 26 Thymen Stolk 1+2 06-45230441

4625 BH Bergen op Zoom Bianca Pelle 3 06-20923834
secretariaat@scheldevogels.nl Tom Bernaards 3 06-40771620

Penningmeester Jantine Adriaanse 4+NS 06-44043831
Tim Withagen 06-52757794 Gert Ouwerling KF 0164-248971

penningmeester@scheldevogels.nl Victor v d Heuvel B 06-28845231

Leden Ellie Groeneveld C 0164-251375
Justine Weijenberg Layla van Neck C 06-21131967
Gertjan Room 06-51379826 Maaike Pilanen D 06-21975075

Ledenadministratie Janita Room D 06-17878280
Jan Groeneveld Jolijne Pilanen E1 06-28290732
ledenadministratie@scheldevogels.nl Dagmar Boschman E2 06-24673403

Technische Commissie Jara Moes E2 06-28882389

Jolanda Pelle 0167-540714 Kyona Moes F 06-14461294
tc@scheldevogels.nl 06-22392895 Ilja Kalle KK 0164-265173

Wedstrijdsecretariaat Brian Uit den Bosch KK  
Jolanda Pelle  Senioren 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 maand ( vanaf 1-7-2007 )

Spelende leden

PR Commissie      t/m 11 jaar € 7,-
Maarten Van der Graaf 06-21510797 12 t/m 15 jaar € 8,-

pr@scheldevogels.nl 16 t/m 18 jaar € 9,-

Onderhoudscommissie 19 + € 12,-
Geo Pelle 06-22800869 Niet spelende leden

Donateurs ( minimaal ) € 3,-

Horecacommissie Trainende leden, KF en KK € 5,-
Mark Franken 06-10825987 Rustende leden € 3,-

Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,-

Clubhuis Verplicht verzekering per jaar is verwerkt in de contributie

Staakberg 4a 0164-250389 te betalen op:
4613 BL Bergen op Zoom IBAN nummer NL 58 INGB 0001580367

t.n.v. Scheldevogels, Bergen op Zoom

www.scheldevogels.nl
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� 	Ac$viteiten.	
24-10-2018  Halloweenmiddag jongste jeugd  AC 
27-10-2018  Halloweenparty    AC 

01-11-2018  JAV      Bestuur 
02-11-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 7   PRC 
04-11-2018  Krantje nr. 7     PRC 
10-11-2018  Welpentoernooi     - 
16-11-2018  Klaverjassen     HC 
16-11-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 8   PRC 
18-11-2018  Krantje nr. 8     PRC 
25-11-2018  Sinterklaasmiddag     AC 
30-11-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 9   PRC 

02-12-2018  Krantje nr. 9     PRC 
14-12-2018  Inleveren Kopij Krantje nr. 10   PRC 
16-12-2018  Krantje nr. 10     PRC 
21-12-2018  Klaverjassen     HC 

� 	Van	de	T.C.	
Het veld zit er al bijna op. We willen Het derde, de C, de E1 en de F feliciteren met het behalen 
van het kampioenschap. Het tweede kan bij winst zaterdag ook kampioen worden we wensen 
hun heel veel succes.  Vanaf maandag 5 november gaan we in de zaal trainen de trainings-
tijden worden aankomende week per mail verstuurd. 

De oefenwedstrijden voor het zaal zijn als volgt: 

Zaterdag 10 november: 

15.30 Scheldevogels 1-Nikantes 1 Tuinwijk 

16.45 Scheldevogels 3-Nikantes 2 Tuinwijk 

Zaterdag 17 november: 

Fortis 2-Scheldevogels 1 Turfschip te Etten Leur 

� 	Van	het	Bestuur.	
Beste leden, 

De afgelopen tijd heeft het bestuur onderzocht hoe de contributiegelden efficiënter geïnd kunnen 
worden. Het innen van contributie is een tijdrovende klus, waar veel administratie bij komt kijken. 
Vanaf 1 januari 2019 zullen we dan ook met veel enthousiasme gaan samenwerken met Club-
Collect voor onder andere het opstellen van contributiefacturen, het versturen van betaalverzoe-
ken en herinneringen en het verwerken van betalingen. ClubCollect is in Nederland opgericht en 
verzorgt momenteel in Nederland, Duitsland en Engeland de contributie-inning voor meer dan 
1.200 verengingen en 600.000 leden. 
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Daarnaast biedt ClubCollect ook voordelen voor jou als lid. Je krijgt één factuur met het juiste 
contributiebedrag voor het komende kalenderjaar. Je hoeft dus niet meer zelf uit te zoeken en te 
berekenen welke contributiebedragen voor jou als lid gelden. Met ClubCollect kun je er vervol-
gens voor kiezen om de factuur in één keer of in termijnen te betalen. Ook bepaal je gemakkelijk 
zélf op welke datum het geld wordt afgeschreven. Je krijgt daarnaast een persoonlijke online 
betaalpagina met een factuuroverzicht, waarin je bijvoorbeeld gegevens kunt aanpassen, be-
taaldata kunt wijzigen of vragen kunt stellen. Klopt er iets niet of heb je vragen over bijvoorbeeld 
je factuur, via ClubCollect kun je direct contact opnemen met onze penningmeester.  

Hoe werkt het precies? 
ClubCollect is geen incassobureau, maar een online facturatiemodule die onze vereniging on-
dersteunt bij het innen van contributiegelden. Eind december ontvang je per e-mail en sms van 
ClubCollect een contributiefactuur en betaalverzoek met een link naar jouw persoonlijke betaal-
pagina. Op jouw persoonlijke betaalpagina kies je of je in één keer of in termijnen wilt betalen. 
Betaal je in één keer, dan kan je kiezen voor betaling via iDeal, automatische incasso of bank-
overschrijving, zonder bijkomende administratieve bijdrage.  

Betaal je het liefst in termijnen? Dan verlopen de betalingen altijd via automatische incasso en 
rekent ClubCollect een kleine administratieve bijdrage. Je kunt kiezen voor termijnen op kwar-
taal- of maandbasis. Voor betaling per kwartaal bedraagt de administratieve bijdrage €1, - (incl. 
BTW) per kwartaal. Voor betaling per maand bedraagt de administratieve bijdrage €0,50 (incl. 
BTW) per maand.  

Momenteel betaalt 30% van de leden de contributie voor meer dan één lid. Bijvoorbeeld als ook 
je broer, zus, vader of moeder lid is van onze vereniging en de contributie van één bankrekening 
betaalt wordt. Betaal je momenteel al contributie voor meer dan één lid? Dan zal je straks ook 
één contributiefactuur ontvangen. Voordeel is dat je dan bij betaling in termijnen ook maar voor 
één factuur de administratieve bijdrage hoeft te betalen. Je kunt aan de penningmeester wijzi-
gingen hierin doorgeven.  

Wat wordt er van jou verwacht? 
Tot en met december 2018 betaal je de contributie zoals je gewend bent. Indien je zelf bij de 
bank een automatische overschrijving ingesteld hebt, zet je deze na de contributiebetaling van 
december stop. In december zal je een email en sms van ClubCollect ontvangen met de contri-
butiefactuur en betaalverzoek.  

Gegevens delen 
Om de dienstverlening uit te kunnen voeren delen wij als vereniging enkele persoonsgegevens 
met ClubCollect, waaronder je naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer 
en het te voltooien betaalbedrag. Je persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming wor-
den verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de 
website van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect 
verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming (EU 2016/679.13-14). 

Meer informatie? 
Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) op donderdag 1 november 2018 zal de pen-
ningmeester een korte toelichting geven over ClubCollect. Mocht je vragen hebben, kom dan 
dus zeker naar de JAV. Ook kan je voor meer informatie terecht op www.clubcollect.com/mem-
bers.  

Met sportieve groeten, 

Namens het bestuur:  
Tim Withagen - Penningmeester 
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� 	Chauffeursschema.	
	

� 	Van	het	Bestuur.	
Beste leden, beste ouders, 
  
Op donderdag 1 november 2018 vindt de Jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vereni-
ging plaats.  
Wij als bestuur nodigen alle leden vanaf 16 jaar* en ouders van jeugdleden van harte uit 
deze vergadering bij te wonen. 
  
Tijdens de JAV zullen wij terugblikken op ontwikkelingen van afgelopen seizoen en nemen 
we jullie mee in de plannen voor seizoen 2018-2019. We streven er naar een moderne vere-
niging te zijn waarbij plezier, prestatie en betrokkenheid voorop staan, maar hoe werken we 
hier aan? Welke stappen zijn al gezet en hoe gaan we verder? En wat vinden  
jullie belangrijk? Praat met ons mee zodat we samen bouwen aan een gezonde en sportieve 
toekomst voor onze vereniging.  
 

We zien elkaar op 1 november! 
 Indien je verhinderd bent, verzoeken wij je dit door te geven aan secretaris Leander Knol 
(secretariaat@scheldevogels.nl)  
  
Met vriendelijke groet, 

Robert Moes, Tim Withagen, Leander Knol, Gertjan Room en Justine Weijenberg 
*Volgens de statuten hebben enkel leden die per 30 juni 2018 16 jaar en ouder zijn daadwerkelijk stemrecht. 

JAV  Scheldevogels
Donderdag 1 november  20:00uur - 22:00 uur

Locatie: de Staakberg
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� 	Van	de	T.C.	
Hallo allemaal, 

Aanstaande 10 november staat het jaarlijkse Welpentoernooi op het programma. De organi-
satie is al weer druk bezig met de voorbereidingen. Hierbij hebben wij jullie hulp hard nodig!  
Wij zijn opzoek naar vrijwilligers die ons overdag kunnen helpen bij de volgende activiteiten: 

•Van 9:00 – 15:00 uur: begeleiders bij een spel 
•Van 9:30 – 12:00 uur: begeleiders kangoeroeprogramma 
•Van 9:00 – 15:00 uur: scheidsrechters 
•Vanaf 13.00 uur: opruimploeg en grote hindernisbaan opzetten 

Als je heel de dag aanwezig kunt zijn is dat erg fijn! Heb je nog broertjes of zusjes of ken je 
iemand die buiten de vereniging om ook graag wilt komen helpen, is iedereen welkom.  
Wil je ons komen helpen, meld je dan aan bij Jantine (06-44043831) of Mandy 
(06-20826289) 

Verder zijn wij opzoek naar een aantal attributen voor de aankleding van de kleedkamers en 
de spelletjes. Het gaat om de volgende attributen: 

•Verschillende maten dozen (schoenendozen, verhuisdozen, enz.) 
•Wc-rollen 
•Reisboeken 
•Routekaarten 
•Wereldkaart  
•Strandballen  
•Prikbord (te leen) 
•Koffers (te leen) 
•Vlaggen van landen (klein of groot) 
•Stempels 
•Knikkers 
•Klompen (te leen) 
•Ballonnen  

Heb je één of meerdere van bovenstaande attributen of andere spullen in huis, die te maken 
hebben met reizen of refereren naar andere landen en die wij mogen gebruiken/ lenen, laat 
het dan weten aan Jantine of Mandy! 

Alvast bedankt en hopelijk tot dan! 

Groetjes, 

Organisatie Welpentoernooi 2018 
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� 	Van	de	A.C.	

Halloween!! 
	

	

"7



� 	Van	Bas.	

Brandwondenzorg wijzigt advies voor ongevallen met jonge 
kinderen  
  

Brandwondenzorg Nederland heeft het advies voor ongevallen waarbij kleine kinderen brand-
wonden oplopen gewijzigd, omdat vaak niet de juiste eerste hulp wordt toegepast. Kleding en 
luier moeten nu zo snel mogelijk uit. Ouders koelen hun kind wel direct, maar dit gaat niet altijd 
goed waardoor ernstigere brandworden onstaan. Kleding en luiers zorgen ervoor dat de precie-
ze plek van de brandwond niet goed zichtbaar is en houden daarnaast ook warmte vast. Omdat 
de eerste hulp volgens artsen te vaak misgaat, heeft Brandwondenzorg Nederland besloten de 
vastgestelde eerstehulpregels aan te passen en te verduidelijken.  
De regels zijn in 2003 opgesteld naar aanleiding van de Volendamramp en gericht op eerste 
hulp bij verbranding met vuur. "Omdat koelen en het uittrekken van de kleding bij voorkeur tege-
lijkertijd uitgevoerd moeten worden, zijn deze twee regels samengevoegd", zegt brandwonden-
arts Sonja Scholten van het Brandwondencentrum Groningen. ''Je kunt het ouders en omstan-
ders niet verwijten als het misgaat. Ze weten niet precies wat ze moeten doen. En dat pakken 
we nu aan: Koel een brandwond tien minuten met lauw zachtstromend leidingwater en doe di-
rect de kleding en bij kinderen ook de luier uit." 

Gr 
Bas D 

� 	Van	de	P.R.	
DE GROTE CLUBACTIE IN VOLLE GANG! 

Beste leden van Scheldevogels, 

Op 15 september is de Grote Clubactie weer gestart. Tijdens 
de Grote Clubactie is het de bedoeling om zoveel mogelijk 
loten te verkopen. Elk lot levert de vereniging geld op en na-
tuurlijk maakt de koper zelf ook kans op mooie prijzen. 

Hoe werkt het? 
De loten kosten per stuk € 3,00 en van elk lot gaat € 2,40  
direct naar onze vereniging. Het geld dat hiermee wordt 
opgehaald wordt gebruikt om allerlei leuke en leerzame dingen 
te bekostigen, zoals het jeugdkamp, materialen voor trainingen en het sinterklaasfeest. 

De leden van de Kangoeroe Klup en jeugdleden van de F tot en met de A ontvangen een envelop met 
daarin 3 loten, een eenmalige machtigingsboekje en een brief met uitleg. De bedoeling is dat de loten wor-
den verkocht aan bijvoorbeeld vrienden, familie of buren. Zo draagt iedereen zijn steentje bij aan extra in-
komsten voor de vereniging. Jijzelf of je ouders kunnen de loten uiteraard ook zelf kopen. De opbrengst 
van de verkochte loten kan in de envelop worden gestoken, waarna de envelop weer kan worden ingele-
verd voor 27 oktober of eerder bij iemand van de PR commissie of bij Jolanda achter de bar. Eventueel 
niet-verkochte loten kunnen geretourneerd worden.  
We gaan er wel van uit dat iedereen minimaal de 3 contante loten kan verkopen.  
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Prijzen 
Alle verkopers die meer dan 20 loten verkopen krijgen bovendien een voucher voor 1 gratis entreekaart  
voor Bobbejaanland (in combinatie met 1 volbetalende persoon, Body Worlds, Optisport of Avontura. Het 
jeugdlid die de meeste loten verkoopt krijgt een Scheldevogels trainingsshirt met bedrukking van je 
naam! 

  

Het jeugdteam dat gemiddeld per teamlid de meeste loten verkoopt, mag met het hele team frietjes gaan 
eten in het clubhuis. 
Wil je meer loten hebben, dan kun je die aanvragen bij iemand van de PR commissie. 

Indien je nog vragen hebt, kunt je ook bij ons terecht. 
Veel succes! 

De PR commissie:  Maarten, Timothy en Lucas 
Emailadres: pr@scheldevogels.nl 

� 	Van	het	Clubhuis.	
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	schoonmaakarKkelen	liggen	in	de	keuken	in	het	kastje	onder	de	gootsteen	en	in	de	berging.		
De	sleutel	voor	het	clubhuis	kan	afgehaald	worden	bij	Bianca	Pelle	Primulaveld	69,	tel.	06-20923834		
Voor	de	grote	schoonmaak	op	zaterdag	3	november	hebben	we	nog	handen	nodig.	Kan	je	deze	dag	
komen	helpen	geef	je	dan	op	bij	Mandy	(06-20826289).	
Wordt	de	wijziging	niet	aan	mij	doorgegeven	en	kom	je	niet	opdagen,	dan	
wordt	je	automa$sch	ingedeeld	voor	de	grote	schoonmaak!!	  

	 	 	 	 	 	 	 	
Donderdag	25	oktober:		 	 	 	 Zaterdag	3	november:		 	 	 	
Paul	v.	V.	(sleutel)	 	 	 	 	 GROTE	SCHOONMAAK	
Kiki	 	 	 	 	 	 	 Mark	
Nienke	 	 	 	 	 	 	 Mandy	
Maaike		 	 	 	 	 	 Layla	
Jens	 	 	 	 	 	 	 Jolanda	
Jasper	 	 	 	 	 	 	 Joke	
Nadine	 	 	 	 	 	 	 René	
	 	 	 	 	 	 	 Riet	
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� 	Van	Yvonne.	
Beste korfballers,  

Vorige keer wist ik jullie al te melden dat ik voor de letter die aan de beurt is meestal de 
woorden vanzelf al aangereikt krijg. Ook deze week was dit weer het geval: overlast zonder 
overleg. Dat zijn er zelfs twee. Je kampioensfeestje vieren in de kantine kan, maar als je dat 
op een trainingsavond doet zitten daar natuurlijk de mensen die dan getraind hebben. Mu-
ziek bij een feestje is leuk, maar daar hebben natuurlijk medeleden last van. Korfbalfitters 
werden gestoord in hun gesprekken na de training. Dus mensen van het derde: laat het 
voortaan even aan ons weten, dan begrijpen we waarom jullie een feestje hebben in de kan-
tine. Overigens kennen wij zelf uit onze toptijd andere kampioensfeesten, waarin we soms 
niet meer wisten wat we allemaal genuttigd hadden en dan maar in de kantine bleven sla-
pen…. Overigens vonden we het wel fijn dat nu opeens de frituur wel aan was, dat smaakte 
zeker naar meer! 

Zaterdag kwam het derde woord voorbij: onderuit gaan. Het staat niet in het woordenboek, 
maar kan niet ontbreken. Mensen van het eerste, wat was er aan de hand? Niets lukte, bijna 
alle schoten misten de korf. Dat was erg jammer, want eigenlijk waren jullie niet echt slechter 
dan Togo. Dus Robert een advies voor deze week: extra training en dan gewoon met twee 
palen tegenover elkaar en alleen maar schieten. En dan wel er in, want eigenlijk was dat wat 
het meeste mis ging. 

Maar laat ik het niet alleen over het eerste hebben en onze kampioenen van zaterdag ook 
feliciteren. Van harte allemaal! Mensen van het derde, ik beloof het, jullie komen in het woor-
denboek aan de beurt. 

En dan nu de letter O. 

O-team: Ondersteuningsteam; groep vrijwilligers met speciale kwaliteiten of deskundighe-
den, die ingezet kunnen worden in de directe verenigingsondersteuning. Dit woord kent vast 
niemand van ons. Gelukkig hebben we wel behoorlijk wat vrijwilligers met verschillende 
werkzaamheden. Wie weet richten sommigen nog wel eens hun eigen team op. 

Onvolledige teams: Ploegen die door blessures of om andere redenen niet als achttal kun-
nen aantreden. Een woord wat we jammer genoeg maar al te goed kennen. Heeft iemand 
bijgehouden hoe veel wedstrijden niet zijn doorgegaan omdat de tegenstander geen team 
had? Het vierde weet er alles van en moet nu maandagavond de wedstrijd van zaterdag 
gaan spelen. Heel vervelend! Fijn Eelco dat je hem kunt fluiten. 

Ooievaarschot: Bepaalde uitvoering van een afstandsschot waarbij de schutter op één been 
het schot lost. Mooie naam voor zo’n schot. Hoe mooi het er ook uitziet, belangrijkste is dat 
het er in gaat. 

Openluchtspel: De vorm van korfbal, bedoeld wordt het veldkorfbal, die niet binnen wordt 
gespeeld. Korfbal is ontstaan als openluchtspel, pas in de jaren vijftig is de indoorvariant mi-
crokorfbal ontstaan. Zo, dat is een stukje geschiedenis voor degenen die dat niet wisten. De 
term microkorfbal kennen de ouderen onder ons toen je buiten met twaalf en in de zaal met 
acht spelers speelde. Weten jullie nog? 

Omspeelbaar doel: Bij korfbal is de plaats van de korf zodanig, dat deze van alle kanten 
kan worden benaderd of op kan worden gedoeld. Dat is uniek in vergelijking met andere 
sporten. Dat wisten jullie vast niet of je hebt het je nooit gerealiseerd. Ik ook niet hoor. 

Genoeg over deze letter. Op naar het Halloweenfeest aanstaande zaterdag. Korfbal die dag 
weer met vee plezier en tegen ons eerste wil ik zeggen: doorbreek de neerwaartse gang zo-
dat ik de volgende keer met een mooi woord beginnend met de P kan komen. 

Vriendelijke groeten van Yvonne 
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