26 april 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,
JAV
8 April jl. hebben we (eindelijk) de JAV 2019-2020 kunnen houden, ditmaal online via
teams. De opkomst was voldoende om de JAV rechtsgeldig te verklaren. Hoewel we
de vergadering liever fysiek hadden gehouden, vonden we het via teams ook boven
verwachting goed gaan! Het was een leerzame ervaring waarvan we zeker bepaalde
aspecten mee zullen nemen in de volgende JAV. Tim Withagen heeft tijdens deze JAV
als penningmeester het stokje overgedragen aan Sandor van der Valk. Tim heeft de
afgelopen jaren het penningmeesterschap gemoderniseerd en we willen Tim dan ook
bedanken voor al zijn inzet de afgelopen jaren. We zijn erg blij dat Sandor bereid is
deze taak op zich te nemen en we denken dat hij dit op een professionele en zeer bekwame manier zal doen. Sandor zal zich in het volgende Krantje voorstellen.
Artikel BN/De Stem
In het Krantje van 23 november 2020 hebben we jullie geïnformeerd over een verkennend gesprek met de gemeente over het voortbestaan van de Staakberg als sportpark.
Onderstaand artikel stond afgelopen week in BN/De Stem. Robert is door de BN/De Stem voor dit
artikel benaderd en heeft zijn visie op de zaak gegeven. De gemeente heeft ons als vereniging helaas nog niet meegenomen in deze meer concretere plannen sinds het laatste verkennende gesprek. Wij hebben n.a.v. dit artikel de gemeente proactief benaderd en gaan binnenkort opnieuw
met de wethouder en de voorzitters van de overige verenigingen op ons sportpark in gesprek.
Onze insteek zal in ieder geval zijn dat we op de Staakberg willen blijven.
Het Bestuur

Bergen op Zoom heeft te veel sportparken en
dus moeten clubs verkassen, maar wie vertrekt?
BERGEN OP ZOOM - De clubs op sportpark Staakberg moeten serieus rekening houden met een
verhuizing naar Meilust, de accommodatie van voetbalclub Dosko. Een andere optie is dat juist
Dosko verkast naar Rozenoord. Voor wethouder Barry Jacobs is het een uitgemaakte zaak. ,,In de
stad is er één sportpark teveel.’’
Ben van den Aarssen 23-04-21, 06:04
De verhuizingsoperatie maakt deel uit van de 2 miljoen euro die de gemeente Bergen op Zoom
uiteindelijk op sport moet bezuinigen. De gesprekken met de betrokken clubs zijn in volle gang.
Ook de Bergse Voetbal Federatie praat mee. Jacobs noemt de gesprekken constructief. Maar het
geduld van de wethouder raakt op. ,,Kort na de zomer moet er duidelijkheid zijn.’’
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Bijkomend probleem
Op Staakberg vinden korfbalvereniging Scheldevogels, de honkballers van de Wizards of BOZ en
tafeltennisvereniging Het Markiezaat onderdak. Geen van de clubs staat te trappelen om te verhuizen.
Bijkomend probleem is het vastgoed dat de clubs in eigen bezit hebben. De hal van Het Markiezaat is eigendom van de club. Ook Scheldevogels en de Wizards zijn baas in eigen kantine, net
zoals Dosko dat is op Meilust. Jacobs beseft dat de gemeente bij een mogelijke verhuizing van die
clubs daarom de portemonnee moet trekken. ,,Clubs moeten ergens anders goed kunnen landen.
Dat maakt het tot een ingewikkeld vraagstuk.’’
Barry Jacobs , wethouder

Eerst doorrekenen
Dosko-voorzitter Hans Key wil niet ingaan op een verhuizing naar Rozenoord. ,,Laat de gemeente
eerst alles maar eens goed doorrekenen.’’ Wel laat Keij weten open te staan voor nieuwe gebruikers op Meilust. ,,We werken graag mee aan alles wat de exploitatie van het sportpark ten goede
komt. Ook een maatschappelijke functie voor de wijk is voor ons bespreekbaar.’’
Scheldevogels-voorzitter Robert Moes is verbaasd over de opstelling van de gemeente. ,,In januari is er voor het laatst contact geweest. Wij wachten op een financieel totaaloverzicht en een beloofd actieplan.’’ Scheldevogels hecht aan de eigen stek, ook al omdat een deel van de leden uit
Halsteren komt. Samen met de andere gebruikers Staakberg in beheer nemen is voor Scheldevogels geen optie, zeg Moes. ,,Daarvoor zijn we als clubs te klein.’’
Hij wijst ook op de recente kunstgrasvelden, zowel bij Scheldevogels als bij de honkbal. ,,Bij een
vertrek is dat pure kapitaalsvernietiging.’’
Samen in de kantine bij Dosko werkt niet. We spelen allebei op zaterdag en de cultuurverschillen
zijn groot. Je wil je eigen ruimte, je eigen identiteit
Robert Moes, voorzitter Scheldevogels

Eigen clubgebouw
Bij die onverhoopte verhuizing naar Meilust wil Moes hoe dan ook een eigen clubgebouw. ,,Samen
in de kantine bij Dosko werkt niet. We spelen allebei op zaterdag en de cultuurverschillen zijn
groot. Je wil je eigen ruimte, je eigen identiteit.’’
Het moet allemaal efficiënter
Barry Jacobs , wethouder
Op het sportpark dat vrij komt kunnen in de toekomst woningen worden gebouwd. Ook een bestemming als bedrijfslocatie behoort tot de mogelijkheden. Jacobs wil zijn plannen hoe dan ook
doorzetten. Maar bijvoorbeeld aandringen op een fusie van voetbalclubs wil hij niet. ,,Dat is echt
aan de leden van de clubs.’’ Wel ziet Jacobs kansen voor meer samenwerking tussen clubs. ,,Het
moet allemaal efficiënter.’’
Het reorganiseren van de Bergse sportparken staat niet op zichzelf. Ook het op afstand zetten van
een van de twee zwembaden in de gemeente wordt besproken, net als de rol die clubs zelf kunnen spelen bij het onderhoud en beheer van hun accommodaties. De financiële ombuigingen
moeten uiteindelijk worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
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Van de T.C.
De TC heeft een nieuwe trainer gecontracteerd. Zijn naam is Rob Van Puyvelde. Hij heeft al kennisgemaakt
met de selectie. Binnenkort zal hij zich voorstellen in het krantje.

Geen veldcompetitie voorjaar 2021

In alle klassen zal dit voorjaar helaas geen vervolg van de veldcompetitie kunnen plaatsvinden. Dat is de
conclusie na de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond en het eerder gepresenteerde openingsplan.
In de afgelopen periode heeft de overheid haar ‘openingsplan’ met de nodige scenario’s voor heropening
van de samenleving gepresenteerd. Afgelopen dinsdag is aangekondigd dat de versoepelingen uit stap 1
van dit plan per 28 april actief worden. Voor de sport betreft dat geen versoepelingen.
Uit het openingsplan is af te lezen dat in fase 2 enkele versoepelingen voor de buitensport onder voorwaarden plaats zullen vinden. Welke versoepelingen dit zullen worden is op dit moment onbekend. Het beslismoment voor deze fase is op 3 mei en ingangsdatum zal dan per 11 mei zijn.
Het spelen van wedstrijden buiten de eigen vereniging is op dit moment opgenomen in stap 5, waarover
volgens het huidige openingsplan besloten wordt op 29 juni en die effectief wordt op 7 juli.
Op basis van bovenstaande constateringen is het niet mogelijk om conform onze eigen routekaart de bestaande competitie uit te spelen en heeft het bondsbestuur dus besloten dat er geen tweede helft van de
geplande veldcompetitie plaats zal vinden.
Mocht de rijksoverheid beslissen dat er toch eerder dan 7 juli wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld mogen worden, dan zal het KNKV bekijken wat de mogelijkheden zijn om in welke vorm dan ook
wedstrijden aan te bieden.
Bijgevoegd is tevens de bestuurlijke noodmaatregel die gaat over de afwikkeling van de veldcompetitie en
enkele bijbehorende onderwerpen. Volgend uit deze noodmaatregel is ook dat alle teams uitkomen in dezelfde veldklasse als in dit seizoen. Vanzelfsprekend is vrijwillige degradatie wel mogelijk.
Team Competitie zal op korte termijn informatie verstrekken hoe om te gaan met de klassenindeling voor
de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie in het veldseizoen 2021-2022.
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Van de O.C.
NL-DOET, KV SCHELDEVOGELS OOK!!!
Zoals bekend zetten we elk jaar ons beste beentje voor om het clubhuis en accommodatie er verzorgd uit
te laten zien.
Zo ook dit jaar en wel op vrijdag t/m zondag 28 mei 30 mei 2021, waarbij we op 29 mei zo veel als mogelijk
leden willen zien werken.
We proberen teams samen te stellen die één taak uitvoeren en vooraf ook weten wat er wordt gevraagd.
We zetten dit jaar in op:
1- Herstelwerk aan buitenkozijnen, vervangen van glaslatten met
bijbehorend kitwerk.
2- Schilderen buitenkozijnen en onderhoud aan dakrand.
3- Reinigen van de zonnepanelen en controleren van de regenwater
afvoeren op het dak.
4- schoonmaken van het buiten meubilair en afvalbakken.
5- Onkruidbestrijding tegelpaden en plateaus,
6- Vervangen van de halogeen-spots voor LED-spots met backboard op de plafondtegels.
7- Controleren van kastdeurtjes en eventueel stellen van de deurtjes.
8- Afronden installatie zonneschermen.
Het lijkt erg veel, maar gelukkig hebben we al een paar mensen
verzameld die hebben toegezegd mee te helpen.
Meld je aan door een mail te sturen naar oc@scheldevogels.nl
Geef aan welke dag (dagen) je kan en wat je absoluut niet kan,
dan proberen we daar rekening mee te houden.
Als mailen niet lukt kan je mij ook een bericht sturen of bellen,
mijn telefoonnummer is 06 228 44 723.
Ik hoop jullie (bijna allemaal) te zien op de NL_DOET dag bij Scheldevogels. Met z’n alle houden we de
accommodatie mooi, schoon en heel.
René van den Heuvel
Voorzitter Onderhoud Commissie

6

7

8

