28 september 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

Adri

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 P.R.
Zoals elk jaar doen wij ook weer mee aan de Grote Clubac6e. Alleen kunnen we dat niet alleen en hebben we jouw hulp nodig!

Hoe werkt het?
De loten kosten per stuk € 3,00 en van elk lot gaat € 2,40 direct naar onze vereniging. Het geld dat
hiermee wordt opgehaald wordt gebruikt om allerlei leuke en leerzame dingen te bekos6gen, zoals
het jeugdkamp, materialen voor trainingen en het sinterklaasfeest.
De leden van de Kangoeroe Klup en jeugdleden van de F tot en met de A ontvangen een envelop met
daarin 3 loten, een eenmalige mach6gingsboekje en een brief met uitleg. De bedoeling is dat de loten worden verkocht aan bijvoorbeeld vrienden, familie of buren. Zo draagt iedereen zijn steentje bij
aan extra inkomsten voor de vereniging. Jijzelf of je ouders kunnen de loten uiteraard ook zelf kopen.
De opbrengst van de verkochte loten kan in de envelop worden gestoken, waarna de envelop weer
kan worden ingeleverd voor 12 oktober of eerder bij iemand van de PR Commissie of achter de bar
in de kan6ne. Eventueel niet-verkochte loten kunnen geretourneerd worden.
We gaan er van uit dat iedereen minimaal de 3 contante loten kan verkopen.

Prijzen
Het jeugdlid die de meeste loten verkoopt krijgt een Scheldevogels trainingsshirt met bedrukking
van je naam!

Het jeugdteam dat gemiddeld per teamlid de meeste loten verkoopt, mag met
het hele team frietjes gaan eten in het clubhuis.

Wil je meer loten hebben, dan kun je die aanvragen bij iemand van de PR commissie.
Indien je nog vragen hebt, kun je ook bij ons terecht.
Veel succes!
De PR commissie: Maarten, Timothy, Layla, Jasper en Lucas
Emailadres: pr@scheldevogels.nl
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Van de HorecaCommissie.
Schoonmaakrooster
Onderstaand het schema voor het schoonmaken van het clubhuis en de kleedkamers.
Sta je op het schema en kan je niet schoonmaken probeer dan met iemand te ruilen.
Dit wel graag doorgeven met wie en voor welke datum je geruild hebt (bij Mandy: 06-20826289).
Alle wijzigingen staan in het rooster rood aangegeven.
Het schoonmaken vindt plaats op donderdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur.
Achter de bar ligt een lijst met de dingen die gedaan moeten worden.
De schoonmaakar6kelen liggen in de keuken in het kastje onder de gootsteen en in de berging.
De sleutel voor het clubhuis kan afgehaald worden bij Bianca Pelle Primulaveld 69, tel. 06-20923834

Wordt de wijziging niet aan mij doorgegeven en kom je niet opdagen, dan wordt je automaJsch ingedeeld voor de grote schoonmaak!!
Donderdag 1 oktober:
Leander (sleutel)
Yvonne C.
Loes
Yvonne v.d. H
Jara G.
Nikki
Sacha

Donderdag 8 oktober:
Lucas
Gica
Bas D. (sleutel)
Riaan
Peter (KF)
Merel
Nico

Donderdag 15 oktober:
Marloes
Anouk
Geo (sleutel)
Jasper
Jacco
Nienke C.
Nathalie

Donderdag 29 oktober:
Simon (sleutel)
Timothy
Jens
Nadine
Jos
Quinty
Ellie v.d. G

GROTE SCHOONMAAK: Zaterdag 31 oktober (10.00-12.00 uur)
Jolanda
Joke
Mandy
Layla
Mark
Kevin
Sara
René
Marco
Victor
Judith
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Rabobank ClubSupport
Scheldevogels doet dit jaar weer mee aan de Rabobank ClubSupport. Met deze actie beslissen leden van de Rabobank over
de verdeling van de door Zuidwest-Brabant Rabobank beschikbaar gestelde gelden !
Hoe werkt dit?
Iedereen met een bankrekening of lening bij de Rabobank en lid is kan gratis meedoen!
Nog geen lid dan eerst zo snel mogelijk lid worden, zie hieronder.
Vergeet niet om vrienden en familie te vragen om dit ook te doen!
Weet je niet of je lid bent van de Rabobank?
Als je wilt controleren of je lid bent van de Rabobank, dan kan je inloggen via internet bankieren. Als je dan klikt op uw gegevens, dan staat onderin of je lid bent of niet.
Controleren via de Rabobank app kan ook. Dan moet je gaan naar de optie ‘zelf regelen’ in
het menu, dan naar ‘profiel’ en vervolgens naar mijn contact gegevens. Onderaan je persoonlijke gegevens staat of je lid bent van de Rabobank of niet.
Lid worden van de Zuidwest-Brabant Rabobank? Kijk voor meer info op:
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/zuidwest-brabant/lidmaatschap/
of klik op: Lidmaatschap aanvragen

Stemmen via de Rabobank App of rabobank internetbankieren!
Stemmen verloopt dit jaar anders dan voorgaande jaren. Via de Rabobank App of via Rabobank Internetbankieren kan je stemmen op jouw favoriete club. Je ontvangt dit jaar van de
Rabobank dan ook geen stemcode per e-mail of post.
Stemmen kan gemakkelijk onder de knop 'Zelf regelen'. De stemperiode loopt van 5 tot en
met 25 oktober 2020. Alleen leden kunnen stemmen. Als lid van jouw Rabobank kan je alleen stemmen op verenigingen en stichtingen die bankieren bij jouw Rabobank.
Geen Rabobank App en Rabobank Internetbankieren?
Heb je vorig jaar je stem uitgebracht, maar heb je geen toegang tot de Rabobank App en
Rabobank internetbankieren, dan ontvang je van ons een e-mail met unieke stemcode. Met
deze code kun je tijdens de stemperiode (5 tot en met 25 oktober 2020) via www.rabobank.nl/clubsupport jouw stem uitbrengen.
Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die van 5 tot en met 25 oktober 2020 uitsluitend
via internet uitgebracht kunnen worden. Dit gaat op een beveiligde manier. Een lid mag
maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen. Wil een lid alle stemmen gebruiken, dan zal hij/zij dus op minimaal twee verschillende verenigingen/stichtingen moeten
stemmen. Een lid kan op maximaal vijf verschillende verenigingen/stichtingen stemmen.
Hoe meer stemmen wij ontvangen, hoe meer geld we krijgen. Het is dus belangrijk dat
jij dit deelt met jouw kennissen, vrienden en familie. Op deze manier zorgen wij er samen voor dat Scheldevogels kan door ontwikkelen.
De PR-commissie
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Van Elsemiek en Frank.
Hoi allemaal, Frank en ik willen jullie hartelijk danken voor alle berichtjes, kaartjes en acen6es die wij hebben mogen ontvangen wegens ons huwelijk afgelopen 4 september. Het was een prach6ge dag. Bedankt!
Groetjes, Elsemiek van Campo
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Chauﬀeursschema.
LET OP: ivm veranderde max snelheid van 120 km per uur naar 100 km per uur is de verzameltijd van de uitwedstrijden met 10 minuten vervroegd.
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