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Bestuur en contactadressen

Voorzitter Vertrouwenspersonen
Robert Moes 06-21439944 Gert Ouwerling 0164-248971
voorzitter@scheldevogels.nl Kiki van der Valk 06-12577754

Secretaris Trainers / Coaches
Leander Knol 0164-856821 Robert 1+2
Pieter Breughelstraat 26 Victor v d Heuvel 3 06-28845231
4625 BH Bergen op Zoom Jantine Adriaanse 4+5 06-44043831
secretariaat@scheldevogels.nl Gert Ouwerling KF 0164-248971

Penningmeester Thymen Stolk	
Thymen Stolk

A      06-45230441
Tim Withagen 06-52757794 Layla van Neck B 06-21131967
penningmeester@scheldevogels.nl Jacco Schillemans B 06-37407270

Leden Maaike Pilanen D 06-21975075
Jolijne Pilanen 06-28290732 Janita Room D 06-17878280

Gertjan Room 06-51379826 Merijn v Vliet E1 06-10714163
Ledenadministratie Eline van Wijnen E2 06-23166469

Jan Groeneveld Quinty Koen E3 06-25105916
ledenadministratie@scheldevogels.nl Jolijne Pilanen F1 06-28290732

Technische Commissie Luuk Nuijten KK 0164-242037
Jolanda Pelle 0167-540714 Brian Uit den Bosch KK
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 1-1-2020
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

Vacant
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.	
Het eind van 2019 is in zicht en het zaalseizoen is in volle gang. Het eerste heeft een vlie-
gende start gemaakt, met als kers op de taart een mooie overwinning op concurrent Zaam-
slag!  
 
De JAV heeft 31 oktober jl. plaatsgevonden met een goede opkomst, waarvoor dank aan ie-
der die aanwezig was deze avond. Het belangrijkste besluit deze avond was de verhoging 
van de contributie met 5%. Inhoudelijk verwijzen we hiervoor naar het stukje van Tim in dit 
Krantje. Verder hebben we tijdens de JAV Geo Pelle mogen benoemen tot erelid, als dank 
voor al zijn toewijding en inzet. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de notulen 
van de jaarvergadering. De verwachting is dat we de notulen begin 2020 kunnen versturen. 
 
Tim en Robert zijn -samen met een achttal andere verenigingen- aanwezig geweest bij een 
"toekomstsessie" van de gemeente. Hoofddoel van deze avond was het verzamelen van info 
om de "sport- en beweegvisie voor 2030" te schrijven. Hierbij mocht iedereen zijn feedback 
geven over het gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren, de toekomstvisie voor de eigen 
vereniging schetsen en eventuele knelpunten benoemen. 
Deze info en die van een tweede avond worden nu verwerkt tot een visie die waarschijnlijk in 
maart wordt gepresenteerd ter besluitvorming.  
 
Het bestuur heeft succesvol bezwaar gemaakt tegen de vastgesteld WOZ-waarde. Deze was 
€190.000,- en is verlaagd naar €150.000,-. 
 
Een kleine tegenvaller dit jaar is dat het Oranje Fonds besloten heeft om te stoppen met huis 
aan huis collecteren. Dit leverde onze vereniging vorig jaar €563,- op en was voor dit jaar 
begroot op €450,-. Jammergenoeg zullen we deze inkomsten nu moeten gaan missen.  
 
De laatste jaren zag de TC een krimp bij de KangoeroeKlup ontstaan en is er besloten om 
het over een andere boeg te gooien en te kijken of er op deze manier nieuw leven in gebla-
zen kan worden. Belangrijkste verandering is de verhuizing van de woensdagmiddag naar de 
zaterdagochtend. Ook zullen de Kangoeroes tijdens het zaalseizoen niet wekelijks bij elkaar 
komen, maar op vooraf vastgestelde data. Het bestuur heeft toestemming gegeven voor het 
aanschaffen van een mooie nieuwe blauwe Kangoeroe korf die tijdens de training van 14 de-
cember jl. in gebruik is genomen! Voor meer info over de trainingen van de KangoeroeKlup 
in de zaal verwijzen wij jullie naar de flyer die 9 december jl. per mail naar alle leden is ver-
zonden.  
 
Het heeft 'even' geduurd maar de nieuwe geluidsinstallatie staat in de kantine en is klaar 
voor gebruik! Er wordt nog gewerkt aan een aansluiting voor buiten, zodat we ook daar kun-
nen genieten van muziek. Het streven is om deze aansluiting voor het buitenseizoen klaar te 
hebben.  
 
Tenslotte willen we een ieder uitnodigen voor de nieuwjaarsborrel op 3 januari a.s. en het 
aansluitende Nieuwjaars Pong toernooi, georganiseerd door de AC (zie flyer in 't Krantje).  
 
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond, sportief en gelukkig 2020! 
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� 	Chauffeursschema.	
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