18 januari 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
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

06-10714163

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

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

06-22844723
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 het Bestuur.
Beste leden,
Het Bestuur heeft de eerste vergadering van dit jaar er alweer opzitten. Helaas lijkt de huidige situatie niet te verbeteren, waardoor de KNKV heeft besloten de zaalcompetitie 2020-2021 volledig
te schrappen. Begrijpelijk maar ontzettend jammer! Waar we wel blij om zijn is dat we hebben
kunnen faciliteren dat de D t/m A vanaf het nieuwe jaar weer is gaan trainen maar dan buiten op
de Staakberg. Zo kunnen zij in ieder geval een beetje hun ei kwijt!
Verder is het Bestuur in beraad wat te doen met het vraagstuk 'contributie'. Sinds de eerste lockdown zijn de contributies ongewijzigd, maar beseffen wij ons terdege dat hier minder activiteiten
voor onze leden tegenover staan. Tegelijkertijd is een groot gedeelte van de opbrengst uit de kantineverkopen weggevallen, maar zullen we ook kosten besparen door een lagere zaalhuur. Daarnaast lopen veel kosten voor de vereniging gewoon door, zoals ook de contributieafdracht aan de
KNKV. Gelukkig is onze contributie niet hoog in vergelijking met andere sportverenigingen en zijn
we dankbaar dat alle leden netjes blijven betalen zodat wij zonder problemen weer aan onze verplichtingen kunnen voldoen.
De contributiefacturen voor het nieuwe kalenderjaar worden jaarlijks in januari opgesteld en verstuurd. Iedere aanpassing in de contributie dient goedgekeurd te worden door de JAV. We hebben
daarom voor nu besloten de contributie ook in 2021 regulier te blijven innen (zonder indexatie). De
contributiefactuur 2021 zullen jullie binnenkort per mail – via ClubCollect – ontvangen. Houdt je
mailbox hiervoor dus goed in de gaten.
Verder beraden wij er ons nog op of en op welke manier wij de betaalde contributie (gedeeltelijk)
kunnen compenseren. Hier volgt later (richting de JAV) meer over zodat dit tijdens de JAV besproken kan worden. Mochten leden hier (creatieve) ideeën over hebben dan horen wij dit uiteraard
graag.
Belangrijk voor onder andere het innen van de contributie is dat de bij de vereniging bekende persoonsgegevens up-to-date zijn. Op de contributiefactuur 2021 is onder andere je adres, mobiel
telefoonnummer en e-mailadres zichtbaar. Een mooi moment dus om je persoonsgegevens te
controleren. Klopt er iets niet? Geef de wijziging dan door aan de ledenadministratie via ledenadministratie@scheldevogels.nl. Indien een persoonsgegeven achterhaald is, dan kan de contributiefactuur wel gewoon betaald worden. Bedankt voor het up-to-date houden van je persoonsgegevens bij de ledenadministratie.
Ander heet hangijzer is de JAV over het seizoen 2019-2020. Deze zou normaal gesproken al in
oktober/november geweest zijn en moet uiterlijk 30 april plaatsgevonden hebben. Iedereen begrijpt dat dit onder de huidige omstandigheden nog niet fysiek gelukt is. Om de kans zo groot mogelijk te maken deze alsnog fysiek plaats te laten vinden, hebben we een nieuwe datum geprikt: 8
april 2021. Dit is een definitieve datum, uiteraard liefst fysiek en anders dus toch digitaal.
Het Bestuur
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Van de OnderhoudsCommissie.
Hallo allemaal,
Allereerst een heel goed, gezond en sportief 2021.
Helaas ken ik nu al weer een enkel geval van Corona, van harte beterschap!
De Onderhoudscommissie heeft zoals elk jaar een jaarplan opgesteld dat nog niet met de
leden is gedeeld, omdat de Jaarvergadering nog even op zich laat wachten. De reden is bekend.
Toch willen wij, als het seizoen weer van start gaat, een clubgebouw en kleedkamers hebben
waar alles het doet en waar het kan verbeteringen zijn aangebracht.
De zonwering waar ik de vorige keer over heb geschreven hangt en functioneert. Dit jaar nog
even een servicebeurt regelen dan kan dit weer een paar jaar mee.
In het voorjaar moet er gewerkt worden aan de buitenkozijnen. Niet alleen schilderen, maar
ook herstelwerk aan kozijnen en glaslatten staat op de planning.
Voor de 2 bovenstaande klussen zijn we op zoek naar vakmensen binnen onze club, die dat
deskundig kunnen uitvoeren. Dus als je als ouder, speler of rustend lid even wat wil klussen
voor de club kan je jezelf aanmelden bij mij (telefoonnummer staat hieronder en in de kolom
met adressen en telefoonnummers).
Ook zal in het voorjaar gevraagd worden om wat kleine klussen te doen in het clubhuis en
kleedkamers. Datum en lijst met acties volgen in februari.
Op voorhand 2 puntjes:
1.stellen van keukenkastjes, toiletbrillen enzo
2.schoonmaken van de kleedkamers, vooral het ontdoen van kalk moet gebeuren.
Ook Geo Pelle is weer actief voor de OC. Hij volgt de Webinars van het KNKV over verduurzaming van clubhuizen en terreinen. Sessie 1 ging vooral over financieren, welke regelingen
er zijn en zelfs dat er een energiescan met begeleidingstraject kan worden aangevraagd.
Sessie 2 en 3 gaan meer inhoudelijk over verduurzamen. Geo blijft dit volgen en wij als OC
zijn benieuwd naar de eindconclusie of het zin heeft dit te gaan aanbieden richting het bestuur.
Ik sluit af met enkele foto’s van de werkzaamheden van de zonwering. De regen kwam met
een behoorlijke hoeveelheid naar beneden. Maar regeren is vooruit zien, dus het is voor de
zonnige dagen die gaan komen!

Ook namens Jos en Gert-Jan, tot snel op ons veld aan de Staakberg.
René van den Heuvel
06 22844 723
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