21 december 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

06-10714163

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 de P.R.
De Grote clubac-e 2020 zit er weer op en inmiddels is
de uitslag bekend.
Ondanks de bizarre omstandigheden hebben we als
Scheldevogels een enorm mooi bedrag opgehaald, te
weten:
Hiervan gaan er echter nog kosten af omdat we een
aantal contante loten niet hebben kunnen verkopen.
Een groot deel daarvan zijn niet teruggekomen vanuit
de enveloppen die uitgedeeld zijn. Dit is natuurlijk
enorm zonde en kan voorkomen worden door de envelop z.s.m. na uitgiFe in te leveren, zodat iemand anders
eventueel de contante loten nog zou kunnen verkopen!
Desondanks blijF het een mooi bedrag en wil ik namens de hele PR commissie iedereen bedanken die
zijn of haar steentje bij heeF gedragen!
Naast de landelijke ac-es zoals de 20-loten ac-e of de individuele kids loten verkoopwedstrijd, hadden
wij onze eigen loten verkoop wedstrijd, waarbij het lid met de meeste verkochte loten een mooi trainingsshirt in ontvangst mag nemen en het team met gemiddeld de meest verkochte loten gezamenlijk
friet mag eten in de kan-ne, wanneer deze natuurlijk weer open is.
Er is volop gestreden en er waren drie fana-ekelingen, die per persoon meer dan 20 loten hebben verkocht en een oorkonde hebben ontvangen vanuit de landelijke 20 loten ac-e!
Echter kan er maar één zich de winnaar noemen van het mooie trainingsshirt en dat is geworden: Vera
Struijs, met maar liefst 54 verkochte loten! Super gedaan!
Het team dat gezamenlijk frietjes mag gaan eten als dat weer kan, is de E geworden, met heel dicht op de
hielen gevolgd door de D. Super jongens en meiden!
De PR Commissie

Namens de PR commissie wil ik via deze weg Layla nog eens heel erg bedanken voor haar inzet
voor onze commissie, met name rondom diverse geldwervende activiteiten en sociale media. Layla heeft helaas onze commissie verlaten omdat zij is verhuisd. Ik wens Layla het allerbeste en
nogmaals dank voor het fantastisch invullen van oa de Grote Clubactie en Jantje Beton.
Tegelijk met het vertrek van Layla hebben wij een nieuw lid aan onze commissie toegevoegd: Natascha Overman, moeder van Lize en Max, zal ons komen versterken voor o.a. enkele taken die
Layla eerder vervulde. Natascha zal de komende tijd verder kennismaken met de taken van onze
commissie. Welkom!
We zijn nog steeds op zoek naar extra handjes voor de commissie. Dat kan als vast lid van onze
commissie voor bijv. media of sponsorzaken maar ook als ondersteuner, bijvoorbeeld als social
media redacteur (ook voor jeugdleden!). Meer weten? Stuur een berichtje naar pr@scheldevogels.nl.
Maarten
Namens de PR commissie
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