7 juni 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
Sandor v d Valk

06-30690773

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

€ 22,05

12 t/m 15 jaar

€ 25,20

16 t/m 18 jaar

€ 28,35

19 jaar en ouder

€ 37,80

06-22844723

oc@scheldevogels.nl

Niet spelende leden

Horecacommissie
Mark Franken

4 t/m 11 jaar

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.
Voorstellen Sandor
Zoals jullie in het krantje al hebben kunnen lezen ben ik op 8 april 4jdens de JAV door de leden gekozen als
penningmeester. Mijn voorgangers Jan van de Leek en Tim Withagen hebben, samen met de verschillende
bestuurders, ervoor gezorgd dat Schedevogels ﬁnancieel gezond is. Aan mij de taak om Scheldevogels ook
ﬁnancieel gezond te houden rich4ng de toekomst. Ik heb daar veel zin in, er is genoeg te doen, maar laat ik
beginnen mezelf eerst (opnieuw) voor te stellen.
Ik ben van hetzelfde bouwjaar als Scheldevogels en sinds afgelopen jaar zelf weer lid. Dit is mijn 2e lidmaatschap, want in een (ver) verleden ben ik al lid geweest. Van mijn 6e tot 23e heb ik in bijna alle teams wel
gespeeld of tenminste een keer ingevallen. Daarna ben ik een lange periode niet bij de vereniging betrokken geweest, maar heb uiteraard Scheldevogels al4jd gevolgd. Een aantal jaar geleden is Iris met korPallen
begonnen en als enthousiaste vader heb ik weer mooie wedstrijden mogen zien en zelfs een aantal keer als
invalcoach langs de lijn gestaan. Ondertussen is Kiki (met wie ik getrouwd ben - en ja, ook wij zijn een korfbalstelletje uit dat verre verleden) ook weer gaan korPallen en ac4ef geworden bij de vereniging. Zelf heb ik
geen ambi4es om weer te gaan spelen en houd het bij hardlopen om in condi4e te blijven. Ons gezin is nog
wat groter, maar S4jn en Gijs korPallen niet (meer). Alleen aan het mixtoernooi doen ze met veel plezier
weer mee.
Ik hoop jullie snel weer op het veld en in de kan4ne tegen te mogen komen en weer van wedstrijden te
mogen genieten. Mocht je vragen hebben aan mij als penningmeester dan kun je mij al4jd aanspreken, bellen of op een andere manieren contacten.
Groeten,
Sandor van der Valk
JAV
Naast benoemingen, jaarverslag en jaarplan 2020-2025 hebben we 4jdens de JAV ook gesproken over de
contribu4e 4jdens deze Corona periode. Zoals aangegeven toen de contribu4es voor het huidige jaar in rekening zijn gebracht, wilden we als bestuur met de leden verder bespreken hoe we om zouden moeten
gaan met de contribu4e. Immers staat er veel s4l als gevolg van Corona, maar loopt de contribu4e wel
door.
Tijdens de JAV kwam vanuit de aanwezige leden unaniem naar voren dat zij het belangrijker vinden, zodra
het weer kan, extra leuke ac4viteiten te houden. Aanpassing van de contribu4e vinden de leden niet belangrijk. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de contribu4e in vergelijking met andere verenigingen
laag is en zij ﬁnanciële middelen liever aanwenden om weer plezier te maken en leden te binden en behouden. Een mooie doelstelling voor komende 4jd, waarin hopelijk weer meer mag. We zullen met de verschillende commissies hier concrete plannen voor gaan uitwerken.
Toch willen we ook duidelijk maken dat we als vereniging oog willen hebben voor die leden die het ﬁnancieel zwaar hebben. Als bestuur kunnen wij niet zien op welke leden dit eventueel wel of niet van toepassing
is. Wij realiseren ons ook dat er een grote drempel kan zijn om dit bespreekbaar te maken. Wij kunnen alleen benadrukken dat dit onderwerp bespreekbaar is en vragen leden, op wie dit van toepassing is, dit op
te nemen met de penningmeester, uiteraard geheel discreet.
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Staakberg / bezuinigingen gemeente
Afgelopen periode heeZ het krantenar4kel in BNdeStem geleid tot zorgen bij de leden en tot meerdere reac4es. Hierbij een korte update naar aanleiding van het gesprek dat wij hebben gehad met de gemeente en
de andere verenigingen van de Staakberg. De gemeente staat, zoals bekend, voor noodzakelijke bezuinigingen. In het sportdomein heeZ de gemeente zichzelf tot doel gesteld € 2,0 miljoen te bezuinigen. Daarvoor
wordt naar een breed pallet aan maatregelen gekeken. Voor ons zal het vooral betekenen dat we met de
gemeente nieuwe afspraken moeten maken over bijvoorbeeld eenmalige subsidies, kosten van onderhoud
van de Staakberg, verdeling van de energiekosten en beheer van de kleedkamers. Dit gaat impact hebben
op onze vereniging, omdat we meer zelf met vrijwilligers moeten doen of zelf de kosten moeten gaan betalen. Komend jaar moet de impact hiervan helder worden en afspraken geconcre4seerd.
Ten aanzien van de Staakberg en een mogelijke verhuizing is het nog maar zeer de vraag of dit gaat spelen.
Allereerst is de gemeente zich bewust dat ze in deze bezuinigingsplannen al genoeg overhoop moeten halen en las4ge discussies moeten aangaan. Daarnaast is het nog helemaal niet zeker dat één van de sportparken moet verdwijnen, om het gestelde doel van € 2,0 mln te halen. Maar bij poten4ële tegenvallers in
deze plannen, zal de gemeente het scenario waarbij één sportpark wordt vrij gemaakt en anders kan worden benut, zeker verder gaan onderzoeken. De gemeente richt zich, als dat dus nodig zou zijn, als eerste op
sportpark Meilust (Dosko). De gemeente zal dan kijken welke investeringen nodig zijn voor verplaatsing en
welke opbrengsten (uit de grond) daar tegenover zullen staan. De gemeente zal een dergelijk onderzoek
zorgvuldig doen en uiteraard ook kijken naar alterna4even. De Staakberg kan een alterna4ef zijn en indien
nodig ook in de analyse worden betrokken.
Hopelijk geeZ deze korte toelich4ng jullie wat meer beeld bij de in het krantenar4kel genoemde verhuizing.
Op dit moment is verhuizing niet voor de hand liggend, maar de gemeente kan het op dit moment ook nog
niet uitsluiten.
Mochten er nog vragen zijn over dit onderwerp, dan kunnen jullie contact opnemen met Robert of Sandor.
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Van de T.C.
Vanaf a.s. maandag zijn de regels weer versoepeld. Er mag weer door iedereen getraind worden zonder de 1,5 meter
afstand.
Wel moet er op het sportpark zelf de ander halve meter in acht worden genomen.
De kleedkamers mogen ook weer open dus er kan weer gedoucht worden, ook het terras en de kan4ne mogen weer
open . Hier moet wel de 1,5 meter in acht worden genomen. Op het terras en in de kan4ne zijn consump4es verplicht anders worden ze als publiek gezien.
Er mag nog geen publiek aanwezig zijn maar deze kunnen wel vanaf het terras de wedstrijden en trainingen volgen.
Dus hou je aan de RIVM maatregelen.
Op zaterdag 12, 19 en 26 juni heeZ de KNKV voor de A t/m de E een mini compe44e opgestart.
Met de onderstaande ploegen wordt er op deze zaterdagen gespeeld:
A1
AnneRoos
Bregje
Ilya
Merel
Nienke
Quinty
Jorien
Silvie
Luuk

A2
Amber
Iris
Jikke
Meerle
Myrthe
Bas
Brian
Joerie
Jort
Lennard

D1
Jessica
Lize
Gijs
Jibbe
Joram
Ryano
Tobias
Quinn

E1
Emma
Esmee
Sara
Vera
Jayden
Max

C1
Aniek
Bo
Brie
Jay
Siobhan
Casper
Damain
Jeremy
Tijn
Wessel

Deze ploegen zeggen nog niets over de ploegen van volgend seizoen. Deze worden binnenkort bekend gemaakt.
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Agenda voor komend periode:
9 juni vriendjes/vriendinnetjestraining voor E en F van 16.30-17.30
12 juni wedstrijden A t/m E
19 juni wedstrijden A t/m E
26 juni wedstrijden A t/m E en ’s middags koppelschieten voor de senioren (zie stukje koppelschieten)
3 juli ﬁetspuzzeltocht (opgeven voor 28 juni)
10 juli mega jeugd dag info volgt
17 juli grote schoonmaak
Na 10 juli stoppen de trainingen maar is er op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 wel gelegenheid om een balletje
te schieten of aan je condi4e te werken of zo.

Koppelschieten:
Op zaterdagmiddag 26 juni wil de TC een koppelschieeoernooi organiseren voor de senioren.
Geef je op met een teamgenoot of een familielid of een vriend. (TC@scheldevogels.nl)
De indeling gebeurd via lo4ng.
De afstand tussen de palen is 6 meter en per ronde wordt er 2x 3 minuten geschoten.
Geef je koppel op voor zaterdag 19 juni.
We mogen weer dus maak er een top middag van met veel plezier.
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Van de H.C.
Schoonmaakrooster
We mogen eindelijk weer gebruik maken van de kan4ne en kleedkamers!!
Dit betekent dat er ook weer schoongemaakt moet worden.
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).
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 sleutel voor het clubhuis kan afgehaald worden bij Bianca Pelle Primulaveld 69 (tel. 06-20923834).
Donderdag 10 juni:
Timothy
Carla
Fred
Bregje
Jan4ne (sleutel)

Donderdag 17 juni:
Creighton
Michaël (sleutel)
Yvonne C.
Merel
Jens

Donderdag 24 juni:
Leander (sleutel)
Lucas
Ilya
Sacha
Peter (KF)

Donderdag 1 juli:
Merijn
Paul v. Vliet (sleutel)
Yvonne v.d. Heuvel
Marco
Anneroos

Donderdag 8 juli:
Jasper (sleutel)
Kiki
Chantal
Eelco
Giea

Zaterdag 17 juli GROTE SCHOONMAAK:
Mandy
Jolanda
Joke
Mark
Marije
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Van de A.C.
FIETSPUZZELTOCHT SCHELDEVOGELS
Op zaterdagmiddag 3 juli wordt in overleg met de A.C. de 1e fietspuzzeltocht bij Scheldevogels
gehouden!
Met een afstand van ongeveer 16 km te doen voor iedereen.
Een middagje fietsen met vragen en opdrachten.
De prijzen die je hiermee kan verdienen willen we nog niet verklappen.
Uiteraard wordt er onderweg gezorgd voor fruit, een drankje en een ijsje.
Deelname is geheel gratis.
Kom met je gezin, je teamgenoten met of zonder introducees of nog een andere samenstelling
gezellig meefietsen.
Maak de groep niet groter dan 5 fietsers en verzin een leuke naam voor je team.
En geef je per mail op voor 28 juni bij: gpelle@hetnet.nl
Tot 3 juli.
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