12 oktober 2020

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
Tim Withagen

06-52757794

penningmeester@scheldevogels.nl

Leden

06-37407270

Jolijne Pilanen

06-28290732

Janita Room

C

06-17878280

Gertjan Room

06-51379826

Merijn v Vliet

D

06-18894290

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

Ledenadministratie

Technische Commissie
Jolanda Pelle

0167-540714

Jorien Bennaars

F

tc@scheldevogels.nl

06-22392895

Layla van Neck

KK

Merel Raats

KK

Wedstrijdsecretariaat
Jolanda Pelle Senioren + A

06-21131967

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

4 t/m 11 jaar

€ 22,05

12 t/m 15 jaar

€ 25,20

16 t/m 18 jaar

€ 28,35

19 jaar en ouder

€ 37,80

Vacant
Niet spelende leden

Horecacommissie
Mark Franken

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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Van de Horeca Commissie.
Schoonmaakrooster
Beste leden,
Op basis van de op dit moment bekende regelgeving en maatregelen heb ik in samenspraak met Het
Bestuur besloten het schoonmaakrooster aan te passen. Omdat de kan:ne is gesloten hoe; deze niet
meer wekelijks schoongemaakt te worden. De mensen die ingeroosterd staan hoeven dus alleen de
vier kleedkamers schoon te maken (dames, heren, scheidsrechters en invalidetoilet). De groepen zijn
hierdoor dus ook beperkt tot vier mensen, zodat voldoende afstand gehouden kan worden en dit
aantal genoeg is voor het werk dat verricht moet worden.
Sta je op het schema en kan je niet schoonmaken, geef dit dan door aan mij (06-20826289).
Het schoonmaken vindt plaats op de donderdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur.
De sleutel voor het clubhuis kan afgehaald worden bij Bianca Pelle Primulaveld 69, tel. 06-20923834.
!! Belangrijk is dat het alarm als nog van de kan:ne wordt gehaald via de afstandsbediening aan de
sleutelbos. Ga vervolgens naar binnen via de deur van de berging, zodat er niet door de kan:ne gelopen hoe; te worden. Via de berging kan je naar de keuken waar je de schoonmaakar:kelen en het
schoonmaakformulier vindt met wat er moet gebeuren. Sluit achteraf weer alle deuren en zet het
alarm er weer op!!
Voor nu heb ik nog geen wijzigingen aangebracht voor de groep van de grote schoonmaak. Hiervoor
wacht ik de richtlijnen af die zullen volgen de komende weken.
Namens,
Mandy (Horeca Commissie)
Donderdag 15 oktober:
Geo (sleutel)
Jasper
Nathalie
Anouk
Donderdag 29 oktober:
Jos
Simon (sleutel)
Timothy
Nadine

GROTE SCHOONMAAK:
Zaterdag 31 oktober (10.00-12.00 uur)
Jolanda
Joke
Mandy
Layla
Mark
Kevin
René
Marco
Kiki
Robert
Victor
Judith
Yvonne C.
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Van de T.C.

In de week van 3 t/m 11 oktober is het weer de week van de scheidsrechter. Ook voor
de TC van Scheldevogels, rede om de personen die wekelijks alle wedstrijden van deskundige leiding voorzien eens in het zonnetje te zetten.
Op 10 oktober hebben al deze personen een klein bedankje gehad. Maar dat doen we
niet alleen voor onze eigen scheidsrechters. Ook de KNKV scheidsrechter en beoordelaar die betrokken waren bij de wedstrijd van Scheldevogels 1 hebben een bedankje
mogen ontvangen.
Normaal gesproken zouden hier nu de foto’s komen. Helaas is dat op deze regenachtige dag niet gelukt, mede natuurlijk door de Corona perikelen. Vandaar dat we wel een
foto plaatsen van het bedankje.

Nogmaals een dank je wel aan alle personen die de afgelopen 6 speelronde een wedstrijd hebben gefloten voor of bij Scheldevogels. Of voor Scheldevogels op pad zijn als
beoordelaar, om aan de KNKV verplichtingen te voldoen.
Namens de TC, Tommy
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Chauﬀeursschema.
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