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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
Pieter Breughelstraat 26 Thymen Stolk 1+2 06-45230441

4625 BH Bergen op Zoom Bianca Pelle 3 06-20923834
secretaris@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 B1 06-28845231

Leden Ellie Groeneveld C 0164-251375
Justine Weijenberg Jacco Schillemans C 06-37407270
Gertjan Room 06-51379826 Layla van Neck C 06-21131967

Ledenadministratie Maaike Pilanen D 06-21975075

Jan Groeneveld Janita Room D 06-17878280
ledenadministratie@scheldevogels.nl Jolijne Pilanen E1 06-28290732

Technische Commissie Eline van Wijnen E2 06-23166469
Jolanda Pelle 0167-540714 Jara Moes E2 06-28882389

tc@scheldevogels.nl 06-22392895 Kyona Moes F 06-14461294
Wedstrijdsecretariaat Kiki v d Valk KK 06-12577754

Jolanda Pelle  Senioren + A 0167-540714 Brian Uit den Bosch KK
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 € 21,-
Maarten Van der Graaf 06-21510797 12 t/m 15 jaar € 24,-
pr@scheldevogels.nl 16 t/m 18 jaar € 27,-

Onderhoudscommissie 19 jaar en ouder € 36,-

Geo Pelle 06-22800869
Niet spelende leden

Horecacommissie Trainende leden, KF en KK € 15,-
Mark Franken 06-10825987 Rustende leden € 9,-

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



 
� 	Ac$viteiten.	
03-05-2019                                   Inleveren kopij krantje nr.19                              PRC 
06-05-2019                                   Krantje nr. 19                                                     PRC 
10-05-2019                                   Klaverjassen                                                      HC 
17-05-2019                                   Inleveren Kopij krantje nr. 20                             PRC 
20-05-2019                                   Krantje nr. 20                                                      PRC 
31-05-2019                                   Inleveren Kopij krantje nr. 21                              PRC 

03-06-2019                                    Krantje nr. 21                                                     PRC 
08-06-2019 t/m 11-06-2019          Jeugdkamp                                                         AC 
11-06-2019 t/m 15-06-2019          Collecte Oranje Fonds                                       PRC 
14-06-2019                                    Klaverjassen                                                      HC 
14-06-2019                                    Inleveren Kopij krantje nr.22                              PRC 
17-06-2019                                    Krantje nr.22                                                      PRC 

� 	Van	de	T.C.	
Er is op woensdag 24 april en 1 mei geen training voor de E1, E2, F en kangoeroes 

	

Op woensdag 15 mei mogen de kinderen van de E,F en de Kangoeroes allemaal 
twee vriendjes/vriendinnetjes meenemen om een keer mee te trainen. 
De training is van 16:00 tot 17:30 uur op Sportpark de Staakberg. 
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� 	Van	het	Bestuur.	
	

Welkom bij het veldseizoen!  Het is april, de trainin-
gen buiten zijn gestart en we maken ons klaar voor 
een nieuwe competitie. In maart zijn de laatste zaal-
wedstrijden gespeeld en voor een aantal teams bleef 
het spannend tot de laatste wedstrijd. Zo is het 2e 
kampioen geworden op de laatste speeldag.  
Van harte gefeliciteerd ! 

Inmiddels wordt er weer volop getraind op de Staak-
berg. Afgelopen wintermaanden zijn zowel de Onder-
houdscommissie, Horecacommissie als vele vrijwilli-
gers druk bezig geweest om zowel de kantine,  
kleedkamers, terrassen als de velden en materialen 
klaar te maken voor het nieuwe seizoen.  
Zo heeft de Horecacommissie een aantal aanpassingen gedaan in het aanbod en wordt 
bier nu verkocht in flesjes. Daarnaast zijn de handen flink uit de mouwen gestoken tij-
dens NL Doet en de ‘grote schoonmaak’. Uiteraard willen wij iedereen die hieraan bijge-
dragen heeft, bedanken! De Staakberg is tenslotte het middelpunt van onze vereniging. 

Op korfbalgebied is er ook nieuws. Op woensdag 15 mei wordt er een Vrienden- & 
Vriendinnentraining georganiseerd.  Jeugdleden morgen vriendjes, vriendinnetjes, bu-
ren, neefjes, nichtjes of andere bekenden meenemen om op een leuke manier kennis te 
maken met korfbal en onze vereniging. Meer informatie hierover volgt binnenkort.  

Het bestuur heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met het afronden van de AVG. 
Het AVG beleid is opgesteld en de Privacy Policy die wij als vereniging hanteren is op 
onze website www.scheldevogels.nl te vinden. Daarnaast is binnen het bestuur ClubCol-
lect een belangrijk item. Momenteel is 68% van de ClubCollect facturen in één keer be-
taald, 24% betaalt per kwartaal, 6% per maand en 2% heeft nog geen actie onderno-
men. Alle leden bedankt voor deze prachtige prestatie en het zoveel mogelijk in één 
keer voldoen van de factuur.  Tot slot heeft het bestuur tijdens het zaalseizoen enkele 
vrijwilligers bedankt voor hun inzet en betrokkenheid bij de vereniging. Iets wat op het 
veldseizoen zeker een vervolg krijgt. 

Eind maart heeft ons het verdrietige bericht bereikt dat dhr. Jaap Veldheer is overleden. 
Jaap, ridder in de Orde van Oranje-Nassau en erevoorzitter van onze vereniging, heeft 
zich jarenlang ingezet voor Scheldevogels en grote betrokkenheid getoond. Wij wensen 
zijn familie en vrienden veel sterkte toe.  

Tot zover het nieuws vanuit het bestuur. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, 
schroom niet en neem vooral contact met ons op. Onze volgende vergaderingen staan 
gepland en ook dan zullen wij jullie van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen op de 
hoogte brengen. 

Namens het bestuur, 
Robert Moes, Tim Withagen, Leander Knol, Gertjan Room en Justine Weijenberg 
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� 	Van	het	Clubhuis.	

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 berging.  
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 auto-
matisch ingedeeld voor de grote schoonmaak!!  

Donderdag 25 april:     Donderdag 9 mei: 
Merijn       Nikki (sleutel) 
Victor       Judith 
Jolijne       Chantal 
Layla (sleutel)      Yvonne v/d H. 
Mandy       Jos 
Anne Roos      Dagmar 

Donderdag 16 mei:     Donderdag 23 mei: 
Jacco (sleutel)     Lucas 
Sanne       Janita 
Anouk        Paul v. V. (sleutel) 
Creighton      René 
Marloes (KF)      Peter (KF) 
Bregje       Merel 
   
Donderdag 6 juni:     Donderdag 13 juni: 
Bas D.       Simon (sleutel) 
Nienke  N.      Timothy 
Leander      Maaike 
Tim W.       Nadine 
Kiki (sleutel)      Gitta 
Nienke C.      Jara G. 

Zaterdag 29 juni: GROTE SCHOONMAAK 
Mark 
Jolanda 
Joke 
Mandy 
Yvonne C.  
Tim H.  
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� 	Van	de	O.C.	

Mijn naam is Jos Pilanen en ik ben 60 jaar jong. Samen met Loes hebben wij drie dochters 
en zes kleinkinderen. Ik ben sinds mijn 16e jaar 
al bezig met korfbal. Begonnen in Rotterdam en 
vanaf 1991 hier in Bergen op Zoom. Zelf speel 
ik geen wedstrijden meer maar train nog wel bij 
KombiFit  op de woensdagavond. Ik hoef niet 
meer dagelijks naar mijn betaalde baan en ik 
geniet daarom volop van de vrije tijd die ik nu 
heb. Voor Scheldevogels doe ik veel dingen op 
de achtergrond en ik krijg mijn dagen zeker wel 
gevuld. Is het niet voor de vereniging, dan is het 
wel ergens klussen of helpen. Voor mij geen 
zwart gat…. De meeste mensen zullen mij wel 
kennen maar voor de zekerheid toch nog een 
foto erbij en wellicht tot ziens bij de wedstrijden 
of op de vereniging. 

Mijn naam is Geo Pelle en ik ben 61 jaar               
jong. Samen met Jolanda hebben wij        
1 dochter Bianca en 1 zoon Thomas en                               
2 (bijna drie) kleinkinderen. Ik ben sinds  
mijn 11e jaar al bezig met korfbal. 
Begonnen in Zoetermeer en vanaf 1998           
hier in Bergen op Zoom. Zelf speel ik geen 
wedstrijden meer maar train nog wel bij  
Senioren 4 op de maandagavond. Ik ga 
dagelijks met veel plezier naar mijn betaalde 
baan waarvan ik mede-eigenaar ben. 
Ik heb altijd al veel vrijwilligerswerk gedaan en bij Scheldevogels is dit niet anders. 
In het verleden was ik voorzitter van de bouwcommissie, voorzitter van Scheldevogels, 
scheidsrechter, trainer, coach en lid van de PR commissie. 
Op dit moment help ik de PR commissie bij de collectes van Jantje Beton en het Oranje 
Fonds als coördinator. Daarnaast verricht ik hier en daar nog wat hand-en-spandiensten zo-
als bij de rommelmarkt, het aanleveren van frisdranken voor achter de bar etc. 
Vanaf 1999 ben ik voorzitter van de materialencommissie die sinds enkele jaren omgedoopt 
is tot onderhoudscommissie. Als commissie proberen we de korfbaltechnische materialen in 
goede staat te houden en waar nodig wordt voor vervanging gezorgd. Ook voor het onder-
houd aan het clubhuis en terreinen proberen we alles te doen wat nodig is om alles in goede 
staat te houden.  
De meeste mensen zullen mij wel kennen maar voor de zekerheid toch nog een foto erbij en 
wellicht tot ziens op en rond het korfbalveld. 

Mijn naam is Gertjan Room en met 45 jaar de 
jongste van de OC. Samen met Nathalie heb ik 
twee kinderen. Ik ben sinds mijn 16e lid van Schel-
devogels. Op dit moment train en speel ik in het 
tweede team. Ik ga dagelijks naar mijn baan waar 
ik werk enkel werknemer ben. Voor Scheldevogels 
zit ik naast de O.C. ook in de T.C. en het bestuur. 
Ik verwacht dat velen van jullie mij wel kennen 
maar ook van mij en mijn gezin een foto erbij. Ik 
hoop jullie te zien op en rond het korfbalveld. 
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� 	Mixtoernooi.	

ZATERDAG 29 JUNI 2019 

Scheldevogels “Afsluitende Dag” 

op sportpark “De Staakberg” 

met ‘t 

“ MIXTOERNOOI ” 

Alle leden worden ingedeeld 

 Afschrijven bij:   Ellie Groeneveld  0164-251375 
      Annemieke Bernaards 06-40771621 
      Jos Pilanen   0164-254313 
      George Nooij  0164-265888 

Oud-leden, ouders, partners en kinderen vanaf 6 jaar van leden 
en oud-leden alsmede vriendjes en vriendinnetjes van de F-jes tot 

en met de A-jeugd zijn ook van harte welkom 

Opgave bij: Ellie, Annemieke, Jos of George 

Op 24 mei worden de ploegen samengesteld. De indeling wordt via ’t Krantje 
en ook separaat via mail aan jullie kenbaar gemaakt. Je wordt vriendelijk 
doch dringend verzocht je opgave of afschrijving zo spoedig mogelijk bij de 
toernooicommissie kenbaar te maken.  
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***** MIXTOERNOOI ***** 
Nu de 2e helft van de veldcompetitie weer gestart is, zijn de voorbereidingen voor het mix-
toernooi al weer in volle gang. Voor de één is het mixtoernooi een begrip, een gebeurtenis, 
waarnaar uitgekeken wordt. Maar voor een ander is dit een groot vraagteken. Daarom enige 
uitleg voor al die leden, ouders die voor het eerst kennis gaan maken met het mixtoernooi. 

Het mixtoernooi is al vele jaren dé sportieve afsluiting van het korfbalseizoen bij Scheldevo-
gels. Er wordt een heus toernooitje gespeeld met de normale korfbalregels, maar….. alle leden 
van de vereniging worden door elkaar gehusseld en er worden 10 teams geformeerd, die in 2 
poules tegen elkaar kunnen strijden. En niet alleen de leden kunnen deze dag meedoen, maar 
ook ouders, partners, broertjes/zusjes en vriendjes van jeugdleden kunnen zich aanmelden 
voor het mixtoernooi.  Naast de wedstrijden is er een nog een aparte competitie tijdens de 
pauze, namelijk strafworpen maken. En zoals bij een echt toernooi wordt er gestreden om een 
fel begeerde prijs. Deze keer geen grote beker of medaille, maar een overheerlijke taart of 
vlaai. 

Veel gestelde vragen: 
• ik speel in de C-jeugd; moet ik dan tegen iemand van senioren 1 spelen? 

Nee, alle leden en niet-leden, die zich aanmelden worden ingedeeld naar leeftijd/ni-
veau en onderverdeeld in 4 kleuren (groen, oranje, zwart, blauw). Elke speler krijgt 
een lintje en je tegenstander is altijd iemand met hetzelfde kleur lintje.  Bijvoorbeeld 
een speler van senioren 3 of 4 heeft net als de niet-spelende ouders/partners een oranje 
lintje. Doordat de organisatie ook de vakken vooraf opstelt, zal in het ene vak altijd de 
spelende leden als tegenstanders tegenover elkaar staan en in het ander vak de niet-
spelende leden. 

• moet ik me aanmelden voor het mixtoernooi? 
Nee, alle leden van Scheldevogels worden automatisch ingedeeld. We gaan ervan uit, 
dat net zoals bij een normale competitiewedstrijd jij aanwezig bent en mocht je die dag 
afwezig zijn, dan meld je je tijdig af bij de organisatie van het toernooi. En met tijdig 
bedoelen we niet 3 dagen van te voren!!! 
Echter…. ouders/partners/broertjes/zusjes/vriendjes, die mee willen doen, moeten zich 
bij de organisatie aanmelden ovv. leeftijd en wel/geen korfbalervaring. 

• mag ik een voorkeur aangeven, bij wie ik in het team kom? 
De organisatie houdt geen rekening met voorkeuren. Iedereen wordt willekeurig op 
niveau ingedeeld. Tevens geldt dat familieleden niet bij elkaar in een team komen. 
(door afmeldingen op het allerlaatste moment kan het echter voorkomen, dat dit wel 
gebeurt, omdat er anders te veel teams gewijzigd moeten worden.) 

• hoe weet ik in welk team ik kom? 
In het “Krantje” van eind mei komt informatie over het toernooi zoals aanvangstijd, 
spelregels, wedstrijdschema, teamoverzicht en teamaanvoerders. 
Mocht je echter nog vragen hebben, schroom niet en spreek de leden van de organisa-
tie aan. 
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� 	Inschrij=rie>es	voor	het	Pinksterkamp.	
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� 	Chauffeursschema.	

!10



	

!11



� 	Van	de	P.R.	
OUD FRITUURVET LEVERT GELD OP 

Iedereen kan zijn oude frituurvet en bakoliën inleveren in de container met de 
gele deksel die naast de grijze restafvalcontainer staat bij het clubhuis op de 
Staakberg.  
Graag alles in plastic flessen of jerrycan. 

Wij krijgen van Saver een bepaalde prijs per kilo wat de vereniging geld oplevert. 

Bedankt voor jullie medewerking.                                   
   
                                                                         

LEGE PLASTIC FLESSSEN,  KARTONNEN DRANKVERPAKKINGEN 
EN BLIKJES DRANK LEVEREN GELD OP 

Iedereen kan zijn lege plastic flesjes, kartonnen drankverpakkingen en blikjes drank 
inleveren in de container met de oranje deksel die naast de grijze restafvalcontainer 
en de gele oud frituurvetcontainer staat bij het clubhuis op de Staakberg.  
Graag alles leeg inleveren. 

Wij krijgen van Saver een bepaalde prijs per ingeleverde container wat de vereniging 
geld oplevert. 

Bedankt voor jullie medewerking.                                                                                     
                                                                                                            

OUDE KLEDING EN OUDE SCHOENEN LEVEREN GELD OP 

Iedereen kan zijn oude (sport) kleding en oude (sport) schoenen inleveren in de groen metalen 
container die op de parkeerplaats van de Staakberg staat.  
Graag alles in plastic zakken inleveren en de schoenen indien mogelijk aan elkaar vast maken. 
Wij krijgen van Saver een bepaalde prijs per kilo wat de vereniging geld oplevert. 

Bedankt voor jullie medewerking.    
    
    
   
OUD PAPIER LEVERT GELD OP 
     
Iedereen kan zijn oud papier en karton inleveren in de containers voor oud papier die  
voor de groene kledingcontainer op de parkeerplaats van de Staakberg staan. 
De oud papier containers blijven permanent op de parkeerplaats staan. 
Wij krijgen van Saver een bepaalde prijs per kilo wat de vereniging geld oplevert. 
  

Bedankt voor jullie medewerking. 
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