23 november 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

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
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,
We mogen weer! Vanaf aanstaande maandag hervatten we de trainingen voor de senioren weer
in aangepaste vorm. Voor de jeugd verandert er niets.
Nog even de regels voor de senioren op een rij:
- er wordt getraind in groepjes van 4 personen
- ieder groepje traint in zijn eigen, zichtbaar afgebakende, vak
- ieder groepje is duidelijk herkenbaar d.m.v. een kleur lintje of shirt
- gedurende de training blijf je binnen je vak
- iedereen houdt 1,5 m. afstand, óók binnen je vak
- je bent maximaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig (kom dus niet te vroeg!)
- voor de ploegen die trainen in de zaal: mondkapje verplicht bij het binnenkomen en vertrekken
uit de zaal.
De trainingstijden senioren:
Maandag
19.35-20.30u Sen 3 (zaal)
20.40-22.00u Sen 1 en 2 (zaal)
Woensdag
20.10-21.30u Sen 1 en 2 (zaal)
19.30-20.30u Sen 4 en KF (veld)
Zonwering
Via Jan Groeneveld heeft de vereniging gebruikte screens gekregen van een bedrijf. Deze
screens bleken nog in zeer goede staat en worden op dit moment aangepast aan de maten van
ons clubhuis. De doeken van de screens liggen op dit moment bij een zonweringsbedrijf om ze in
te korten. Zodra deze klaar zijn zullen ze door de leden van de OC worden opgehangen. Hier zijn
we uiteraard heel blij mee, want met de hoeveelheid aan ramen in onze kantine, is dit zeker geen
overbodige luxe. Bedankt Jan en leden van de OC!
Gesprekken gemeente
Onlangs heeft het Bestuur een gesprek gehad met de gemeente. De gemeente staat er momenteel financieel niet goed voor en is bezig met een enorme bezuinigingsoperatie, ook op sport gebied. De gemeente gaat de dienstverlening aan sportverenigingen onder de loep nemen en gaat
het aantal sportlocaties binnen de gemeente heroverwegen. Dit gesprek was vooral verkennend
en de stand van zaken is besproken. Er zijn geen concrete plannen vanuit de gemeente, maar het
gaat onze vereniging linksom of rechtsom in enige mate raken. Bij nieuwe ontwikkelingen houden
wij jullie op de hoogte.
JAV
In de hoop dat we tegen die tijd weer wat meer kunnen, hebben wij als Bestuur besloten een datum te prikken voor de JAV, en wel: donderdag 21 januari om 19.30u.
We zullen hiervoor een grotere ruimte regelen dan ons clubhuis, zodat we de onderlinge afstand
te allen tijden kunnen waarborgen. Mocht het tegen die tijd toch niet op een verantwoorde wijze
kunnen plaatsvinden dan zullen we de datum weer wat verder opschuiven.
Het Bestuur
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Van de P.R.
Rabo Clubsupport
De uitslag van de Rabo Clubsupport campagne is binnen.
De opbrengst van het aantal stemmen die Scheldevogels hee9 gekregen bedraagt € 400,07.
Hartelijk dank aan iedereen die op Scheldevogels hee9 gestemd!
PR. commissie
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