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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
Postadres: Staakberg 4a Victor v d Heuvel 3 06-28845231
4613 BL 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 Jorien Bennaars F1
Jolanda Pelle 0167-540714 Layla v Neck KK 06- 21131967
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 1-1-2020

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.	

De afgelopen weken zijn alle teams (m.u.v. de kangoeroes) weer gaan trainen! Ook de E en de 
F zijn alweer 3 weken op de zaterdagochtend gestart nadat we, met name vanuit de groep ou-
ders, van verschillende kanten extra handen aangeboden kregen. Dit maakte het mogelijk om 
de voorgenomen enquete over te slaan en snel weer te beginnen.  
Wij willen een groot compliment geven aan iedereen die het trainen weer mogelijk maakt. De 
spelers die zich zonder morren flexibel op hebben gesteld, ook al zijn trainingstijden en -dagen 
veranderd. De trainers die met alle regels rondom afstand, toch een goede training weg weten te 
zetten. De ouders die hun kinderen goed instrueren én extra taken op zich nemen. En tenslotte 
de corona coordinatoren, die in hun nieuwe, nog onbekende functie zorgen dat alles goed ver-
loopt. Echt super mooi om te zien! 
Inmiddels zijn alle maatregelen wat versoepeld en hebben wij, samen met de TC, de protocollen 
hier op aangepast. De nieuwste versies van de protocollen zijn te vinden op de website. De be-
langrijkste wijzigingen zijn: 
- Jeugd t/m 18 jaar (i.p.v. t/m 13 jaar) mag nu binnen de 1,5 m. t.o.v. elkaar komen.  
- De regel 'Vermenging van leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is 
op geen enkel moment toegestaan', is verwijderd.  
- Op een veld van 44x24 meter mogen nu maximaal 24 spelers zijn (dit wás 20 bij kinderen t/m 
12 en 16 bij spelers van 13 jaar en ouder). Ons totale kunstgrasveld is 60x30 meter, wat bete-
kent dat wij maximaal 30 spelers op het veld mogen laten trainen.  
Naast alle 'corona-perikelen', is het bestuur samen met de commissies volop bezig met het be-
leidsplan. Ons streven is om dit half juli definitief te kunnen publiceren.  
  
Het bestuur 

	Van	de	Horeca-Commissie.	
Heropening sportkantine 

Onder voorbehoud van de versoepeling van de landelijke coronamaatregelingen mogen sport-
kantines vanaf juli weer open. Er is binnen Scheldevogels druk overlegd en kunnen jullie hierbij 
het volgende melden: 

Vanaf 8 juli openen wij onze deuren en is de kantine geopend van 20.00u tot 22.15u om een 
drankje te bestellen, deze kun je op het terras onder het genot van een gezellig gesprek (op 
1.5.m afstand) nuttigen. Het zal alleen mogelijk zijn om per pin te betalen. 

Daarnaast gaat op 8 juli ook de zomeropening in. Anders dan andere jaren zal dit gebeuren in 
twee timeslots: 

Het 1e timeslot van 19.30u – 20.15u is voor de korfbalfit 

Het 2e timeslot van 20.30u -21.15u is voor degene die een balletje willen komen schieten.  

De voorzorgsmaatregels die getroffen zijn voor de reguliere trainingen blijven van kracht en het 
barpersoneel zal erop toezien dat de richtlijnen op het terras worden nageleefd. 
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	Van	de	T.C.	
Helaas moeten we melden dat door de corona maatregelen het mixtoernooi niet door kan 
gaan.  

De huidige trainingen zullen doorgaan t/m zaterdag 4 juli.  

Vanaf woensdag 8 juli kan er weer een balletje geschoten worden (zie stukje HC). 

De trainingen voor de selectie starten maandag 10 augustus, voor de overige ploegen vanaf 
maandag 24 augustus. 

Trainingstijden:

Maandag: 

18.30-19.30 C en D 

19.30-20.30  3 en 4 

20.30-22.00  1 en 2 

Woensdag: 

16.30-17.30 E1, E2 en F 

19.00-20.00 A en B 

19.45-20.45 KF 

20.30-22.00 1 en 2 

Zaterdag: 

10.00-11.00 KK 

Oefenprogramma: 

19 augustus Scheldevogels 1 - Hoevenen 1 en Scheldevogels 2 - Hoevenen 2 tijd volgt 

22 augustus KVK toernooi voor 1 en 2 

29 augustus driekamp zie staatje hieronder: 

De competitie begint op zaterdag 5 september.

Dit alles onder voorbehoud van de corona maatregelen.

We wensen iedereen een fijne vakantie en pas goed op jezelf. 

Ron
de

Begin Eind Thuis Uit

1 11:00 11:55 Scheldevogels	
2

PSV	2

2 12:00 12:55 Scheldevogels	1 PSV	1

3 13:00 13:55 PSV	2 Conventus	2

4 14:00 14:55 PSV	1 Conventus	1

5 15:00 15:55 Conventus	2 Scheldevogels	2

6 16:00 16:55 Conventus	1 Scheldevogels	1
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Protocol voor ouders en verzorgers
 

• Voorafgaand aan de training doorloop en bespreek je samen met je kind de vragenlijst die je per mail 
ontvangen hebt van het Bestuur en TC. Dit is een gezondheidscheck, op basis waarvan bepaald 
wordt of je kind mag komen trainen of niet.

 
• Op de Staakberg is een Corona-coördinator aanwezig, herkenbaar aan een fluorescerend hesje. Volg 

altijd de aanwijzingen op van deze coördinator. Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler 
wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij 
kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.

 
• Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzin-

gen van de trainers en Corona-coördinator opvolgen. Dit geldt uiteraard ook voor de ouders/verzor-
gers.

 
• Je kind moet voordat je vertrekt van huis naar het toilet zijn geweest en zijn/haar handen wassen met 

water en zeep. Bij aankomst op de Staakberg staat een pompje met desinfectans en desinfecteert je 
kind zijn/haar handen nogmaals, alvorens het veld te betreden of materialen aan te raken.

 
• Je kind(eren) kan/kunnen in principe geen gebruik maken van het toilet. Dit is alleen in geval van 

nood mogelijk in de invalidenkleedkamer! De toiletruimte moet na iedere toiletbeurt door de trainers 
of Corona-coördinator volledig gedesinfecteerd worden.

 
• Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer of zorg dat deze in het bezit zijn van de 

trainer.
 

• Meld bij de trainer of je kind(eren) wel of niet komen trainen.
 

• Laat je kind(eren) bij voorkeur zelfstandig naar de Staakberg komen. Wanneer je kind(eren) niet 
zelfstandig naar de Staakberg kan/kunnen komen, reis dan zo mogelijk alleen met je kind(eren) of 
kom met personen uit je huishouden.

 
• Laat je kind zelf een flesje drinken meenemen.
• Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het korfbalcomplex (behalve in nood en uit-

zonderingssituaties). Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).
• Ouders volgen de route die staat gemarkeerd op de weg (zie bijgevoegde plattegrond), zetten 

kind(eren) af en rijden gelijk door. Ouders blijven altijd in de auto! Wanneer je op de fiets komt, volg 
je de markering op de weg en zet je je fiets weg in de stalling.

• Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de Staakberg.
• Direct na de training haal je je kind(eren) op van de korfbal. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mo-

gelijk is en wacht in je auto op de parkeerplekken.    
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Protocol korfballers
 

• Voorafgaand aan de training doorloop je de vragenlijst die je per mail ontvangen hebt van het Be-
stuur en TC. Dit is een gezondheidscheck, op basis waarvan bepaald wordt of je mag komen trainen 
of niet.

 
• Op de Staakberg is een Corona-coördinator aanwezig, herkenbaar aan een fluorescerend hesje. Volg 

altijd de aanwijzingen op van deze coördinator. Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler 
wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij 
kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.

 
• Ga voordat je vertrekt van huis naar het toilet en was je handen grondig met water en zeep. Bij aan-

komst op de Staakberg staat een pompje met desinfectans en desinfecteert je je handen nogmaals, 
alvorens het veld te betreden of materialen aan te raken.

 
• Je kunt in principe geen gebruik maken van het toilet. Dit is alleen in geval van nood mogelijk in de 

invaliden kleedkamer! Mocht dit laatste het geval zijn dan moet je de toiletruimte na iedere toilet-
beurt volledig desinfecteren.

 
• Meld voor de training bij je trainer (of bij afwezigheid trainer, bij je teamgenoten) of je wel of niet 

komt trainen.
 

• Kom alleen naar de korfbal op de tijden van je eigen training.
 

• Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden.
 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan bij de korfbal. Volg de route die staat gemar-
keerd op de weg (zie bijgevoegde plattegrond). Wanneer je op de fiets komt, volg je de markering op 
de weg en zet je je fiets weg in de stalling.

 
• Vanaf 19 jaar houdt je 1,5 meter afstand tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huis-

houden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 18 jaar is deze afstandsbeperking 
onderling niet aan de orde, maar wel met de trainer.

 
• Na de training worden de materialen door de spelers goed schoongemaakt met desinfectans.

 
• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.

 
• Ga na de training direct naar huis en houdt ook de markering aan op de weg.
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Protocol trainers
 

• Voorafgaand aan de training doorloop je de vragenlijst die je per mail ontvangen hebt van het Be-
stuur en TC. Dit is een gezondheidscheck, op basis waarvan bepaald wordt of je training mag geven 
of niet.

 
• Op de Staakberg is een Corona-coördinator aanwezig, herkenbaar aan een fluorescerend hesje. Volg 

altijd de aanwijzingen op van deze coördinator. Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler 
wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij 
kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.

 
• Ga voordat je vertrekt van huis naar het toilet en was je handen grondig met water en zeep. Bij aan-

komst op de Staakberg staat een pompje met desinfectans en desinfecteer je je handen nogmaals, al-
vorens het veld te betreden of materialen aan te raken.

 
• Je kan in principe geen gebruik maken van het toilet. Dit is alleen in geval van nood mogelijk in de 

invaliden kleedkamer! Mocht dit laatste het geval zijn dan moet je de toiletruimte na iedere toilet-
beurt volledig desinfecteren.

 
• Kom, voor zover dat kan, met eigen vervoer naar de korfbal.

 
• Bereid de training goed voor. Voor 19 jaar en ouder geldt: houdt 1,5 meter afstand, ook onderling. 

Bij sporters t/m 18 jaar is deze afstandsbeperking wel aan de orde met de trainer.
 

• Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat 
spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen.

 
• Weet bij voorkeur van tevoren wie er aanwezig zijn bij de training, zowel leden als niet-leden.

 
• Maak na afloop van de training alle gebruikte materialen schoon met desinfectans. Bij de senioren 

doe je dit gezamenlijk, bij de jeugd zijn de trainers hiervoor verantwoordelijk.
 

• Laat spelers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training. De spelers moeten na 
afloop direct vertrekken.

 
• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk 

is.
 
 
Aanvulling voor jeugdtrainers:
 

• Maak bij vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk.
 

• Wijs kinderen nogmaals op het belang van handen wassen.
 

• Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet ge-
beurt.

 
• Houdt 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).

 
• Laat een kind pas vertrekken wanneer je de ouder/verzorger die hem/haar ophaalt hebt gezien.
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Protocol voor de Corona-coördinator
 

• Voorafgaand aan de training doorloop je de vragenlijst die je per mail ontvangen hebt van het Be-
stuur en TC. Dit is een gezondheidscheck, op basis waarvan bepaald wordt of je als Corona-coördi-
nator aanwezig mag zijn.

 
• Er is tijdens de training minimaal één Corona-coördinator die toezicht houdt op het gebruik van de 

accommodatie. De eerste Corona-coördinator (bij de eerste training) is verantwoordelijk om de sleu-
tel voor de accommodatie op te halen bij Gerdien de Wit (Halsterseweg 226). De tweede Corona-co-
ördinator (bij de laatste training) is verantwoordelijk om de sleutel van de accommodatie door de 
brievendoes terug te doen bij Gerdien de Wit (Halsterseweg 226).

 
• Ga voordat je vertrekt van huis naar het toilet en was je handen grondig met water en zeep.

 
• Bij aankomst bij en vertrek van de accommodatie raak je het metalen hek aan om de deur te openen 

of te sluiten. Vergeet hierbij niet je handen te desinfecteren!
 

• Je bent 20 minuten voor de training aanwezig om o.a. desinfectans klaar te zetten op de tafeltennista-
fel, garagebox te openen en hier desinfectansspray en papieren doekjes klaar te leggen (materialen 
reinigen), deur van de invalidenkleedkamer te openen (toilet) en een fluorescerend hesje te pakken. 
Alles spullen staan klaar in de scheidsrechters kleedkamer.

 
• Draag een fluorescerend hesje om herkenbaar te zijn.

 
• Je zorgt voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen. Men volgt 

altijd de aanwijzingen die jij geeft.
 

• Je vangt de spelers op bij aankomst en zorgt ervoor dat iedereen zijn handen desinfecteert. Ditzelfde 
geld bij het weggaan.

 
• Zet een rij pionnen weg bij de K&R op de stoep vanaf de starttijd tot het einde van de trainingen, zo-

dat niemand meer de accommodatie op en af kan. De K&R vindt je op de plattegrond.
 

• Op één korfbalveld van 44x24 meter mogen maximaal 24 spelers zijn. In ons geval mogen dit 30 
spelers zijn omdat ons totale kunstgrasveld 30x60 meter is. Mocht dit overschreden worden, ben jij 
verantwoordelijk om een (deel van een) team naar het gras te verwijzen.

 
• Je zorgt ervoor dat de spelers/trainers ervoor zorgen dat de sport materialen voor en na de training 

worden gedesinfecteerd.
 

• Je houdt het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgt de veiligheid van alle betrokke-
nen. Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk voor de sport specifieke veiligheid.

 
• Indien je twijfelt of een speler wel/geen ziekteverschijnselen vertoont, ben jij eindverantwoordelijk. 

Jij kan de betreffende persoon dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.
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