10 mei 2021

Bestuur en contactadressen
Voorzitter

Vertrouwenspersonen

Robert Moes

06-21439944

voorzitter@scheldevogels.nl

Gert Ouwerling

0164-248971

Kiki v d Valk

06-12577754

Secretaris
Leander Knol

Trainers / Coaches
0164-856821

Adriaan v Bavel

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

Thymen Stolk

A

06-45230440

Victor v d Heuvel

06-28845231

Jacco Schillemans

B
B

Maaike Pilanen

C

06-21975075

Penningmeester
Sandor v d Valk

06-30690773

penningmeester@scheldevogels.nl

Leden

06-37407270

Jolijne Pilanen

06-28290732

Janita Room

C

06-17878280

Gertjan Room

06-51379826

Merijn v Vliet

D

06-10714163

Michiel v Halderen

D

06-29600209

Jan Groeneveld

Kiki v d Valk

E

06-12577754

ledenadministratie@scheldevogels.nl

Sacha Groeneveld
Jolijne Pilanen

E
F

06-13547806
06-28290732

F

Ledenadministratie

Technische Commissie
Jolanda Pelle

0167-540714

Jorien Bennaars

tc@scheldevogels.nl

06-22392895

Merel Raats

KK

Wedstrijdsecretariaat
Jolanda Pelle Senioren + A

0167-540714
06-22392895

Joke Luisterburg B t/m F

06-25434527

Activiteitencommissie
Victor van den Heuvel

Redactie ’t Krantje

0164-266413

06-28845231

Jos Pilanen
krantje@scheldevogels.nl

Contributie per kwartaal per 1-1-2019
Spelende leden

PR Commissie
Maarten Van der Graaf

06-21510797

pr@scheldevogels.nl

Onderhoudscommissie
René van den Heuvel

€ 22,05

12 t/m 15 jaar

€ 25,20

16 t/m 18 jaar

€ 28,35

19 jaar en ouder

€ 37,80

06-22844723

oc@scheldevogels.nl

Niet spelende leden

Horecacommissie
Mark Franken

4 t/m 11 jaar

06-10825987

Trainende leden, KF en KK

€ 15,75

Rustende leden

€ 9,45

Inschrijfgeld ( eenmalig )

€ 7,-

Clubhuis
Staakberg 4a
4613 BL Bergen op Zoom

0164-250389

Voor de wijze van inning van de contributie
wordt verwezen naar www.scheldevogels.nl

www.scheldevogels.nl
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Voorstellen van de nieuwe trainer.
Liefste leden van de vereniging Scheldevogels,

Mijn naam is Rob Van Puyvelde en ben 51 jaar, volgend seizoen neem ik de fakkel over van Adri als T1 van Scheldevogels 1&2. Dus de volgende Bels als trainer 😊
Ben werkzaam als procurement analyst/aankoper bij CNH industrial beter bekend als New Holland tractor in de Antwerpse Haven.
Ben op mijn 6 jaar beginnen te korPalen bij HKC, Hoevenen korPal, daar alle jeugdreeksen doorlopen en 14 jaar in
HKC 1 gespeeld, tevens heb ik in deze periode ook mijn korPaldiploma behaald.
Mijn eerste ervaring als trainer was bij de jeugd in Hoevenen. Daarna ben ik overgestapt als kerntrainer met 1 jaar
Bell, 5 jaar Rijko, 1 jaar HKC, 3 jaar provinciale selecTe metropool u16, 2,5 jaar Deurne en nu mijn laatste team 4 jaar
ATBS. Tevens heb ik ook bij 2 ploegen in TC gezeten.
Op aanraden van Robert Van Harneveldt, die ik nog als jeugdtrainer had bij Hoevenen, heb ik mijn oor te luisteren
gelegd bij Jo(landa) en Gertjan en het klikte onmiddellijk. Hierdoor heb ik dan ook de beslissing genomen om naar
Scheldevogels over te stappen om een gemoTveerde groep te trainen en deze uitdaging aan te gaan.
Ook Nico ken ik in jullie vereniging, we hebben elkaar bekampt zowel als speler als in het trainerschap.
Hopelijk strooit het Covid verhaal geen roet in het eten en kunnen we in augustus een normale doorstart maken op
de voorbereiding van het nieuwe seizoen.
SporTeve groeten,
Rob

Van de P.R.
BONBON ACTIE

De bonbon acTe is succesvol verlopen.
In totaal zijn er 102 doosjes bonbons verkocht en afgeleverd.
Geniet van de heerlijke bonbons.
Iedereen die bonbons gekocht hee\ hartelijk dank voor het steunen van onze vereniging.
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Inzameling plas?c ﬂesjes/blikjes/drankenkartons, kleding en oud frituurvet gaat veranderen.
plas?c ﬂesjes/blikjes/drankenkartons
Per 1 juli zal er op plasTc ﬂesjes en blikjes staTegeld geheven worden.
Dat betekent dat wij per 1-4-2021 geen vergoeding meer van Saver ontvangen bij inlevering
hiervan.De PR hee\ besloten dat de oranje containers bij Scheldevogels na 12 mei zullen
verdwijnen.Dus graag geen plasTc/blikjes/drankenkartons meer naar Scheldevogels
meebrengen.
Kleding
De huidige kleding container zal in de loop van mei weggehaald worden,
omdat wij geen vergoeding meer voor oude kleding van Saver ontvangen.
Begin juni zal er een nieuwe kleding container door een andere ﬁrma
geplaatst worden die nog wel een vergoeding voor oude kleding gee\.
Dus bewaar graag je oude kleding tot de nieuwe container geplaatst is.
Zodra deze geplaatst is zullen we dit kenbaar maken.
Oud frituurvet
De huidige vet container is reeds weggehaald, omdat de vergoeding van
Saver te laag is.
Begin juni zal er een nieuwe vet container door een andere ﬁrma geplaatst
worden die een hogere vergoeding voor oud frituurvet gee\.
Dus bewaar graag je frituurvet tot de nieuwe container geplaatst is.
Zodra deze geplaatst is zullen we dit kenbaar maken.

Berichtje van Fred.
“Ik wil graag reageren op de reac1e van het bestuur op het voornemen van het gemeentebestuur om
het aantal sportparken te beperken zoals dat is weergegeven in het Krantje van 26 april. Daarin
stond: “Onze insteek zal in ieder geval zijn dat we op de Staakberg willen blijven.”
Op zich niet verkeerd om een dergelijk standpunt in te nemen maar ik heb daar toch een kanDekening
bij. Waarom niet een meer coöpera1eve houding aannemen? De “gemeente” heeH weliswaar niet al
te veel geld om te besteden maar het is wel een orgaan dat dingen voor elkaar kan krijgen die anderen niet kunnen. Bedenk hierbij dat de verhuizing van de Scheldevogels des1jds van Rozenoord naar
de Staakberg voor de vereniging niet onvoordelig heeH uitgepakt. Waarom zou een eventuele toekoms1ge verhuizing niet nog eens een voordeel op kunnen leveren? Hou alle op1es open en neem niet
op voorhand een standpunt in dat mogelijke op1es kan blokkeren zou ik zeggen.”
Mocht dit onderwerp al aan de orde zijn gesteld in de JAV dan heb ik dat gemist omdat ik door omstandigheden wat later ben aangesloten. Ik zou de in cursief weergegeven tekst als ingekomen stuk
willen aanmerken voor het volgende krantje. Reden waarom ik in de cc het krantje heb meegenomen.
Met vriendelijke groet,
Fred Buermans
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