13 september 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

Rob v Puyvelde

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

A1

06-45230440

Eline v Wijnen

06-23166469

Jacco Schillemans

A2
A2

Victor v d Heuvel

C

06-45230440

Merijn v Vliet

D

06-10714163

Michiel v Halderen

D

06-29600209

Kiki v d Valk

E

06-12577754

Sacha Groeneveld
Jorien Bennaars

E
E2

06-13547806
06-39121395

Merel Raats
Justine Weijenberg

E2
F

06-21664456

Penningmeester
Sandor v d Valk

06-30690773

penningmeester@scheldevogels.nl

Leden
Jolijne Pilanen

06-28290732

Gertjan Room

06-51379826

Ledenadministratie
Jan Groeneveld
ledenadministratie@scheldevogels.nl

Technische Commissie
Jolanda Pelle

0167-540714

tc@scheldevogels.nl

06-22392895

06-37407270

Wedstrijdsecretariaat
Jolanda Pelle Senioren + A

0167-540714
06-22392895

Joke Luisterburg B t/m F

06-25434527

Activiteitencommissie
Victor van den Heuvel

06-28845231

ac@scheldevogels.nl
06-21510797

pr@scheldevogels.nl

Onderhoudscommissie
René van den Heuvel

krantje@scheldevogels.nl

Contributie per kwartaal per 1-1-2019
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

oc@scheldevogels.nl

Niet spelende leden

Horecacommissie
Mandy v Wijnen

Jos Pilanen

Spelende leden

PR Commissie
Maarten Van der Graaf

Redactie ’t Krantje

0164-266413

06-20826289

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.

`
We zijn blij dat Autobedrijf Van Oorschot onze nieuwe hoofdsponsor is vanaf dit seizoen. De broers Van Oorschot zijn
al jarenlang trouwe sponsors van onze vereniging geweest en waren jaren geleden ook al een ﬂinke @jd hoofdsponsor. De hernieuwde samenwerking is voor beide par@jen dus eigenlijk niet meer zo nieuw.
Het feit dat vele leden het autobedrijf nog steeds weten te vinden, deed hen al snel besluiten om weer als hoofdsponsor onze vereniging te gaan steunen. Omdat ze ook graag de jongste jeugd wilden steunen besloten zij ook nog
shirtsponsor van de E's te gaan worden. Ook daar zijn wij natuurlijk erg blij mee.
Vanaf nu zul je beide teams in mooie shirts met het logo van Autobedrijf Van Oorschot zien rondlopen!
Wij kunnen niet anders dan blij zijn met zo’n betrokken sponsor en raden je aan om aan ze te denken voor onderhoud of schadeherstel van je auto, camper, old@mer of voor de aankoop van een tweedehands auto.

NIEUW: CLUBBONUS 75 EURO:
Pascal en Stephan Van Oorschot en hun team hebben veel verstand van het onderhouden van auto’s. Daarnaast verkopen ze ook auto’s die ze zelf op voorraad hebben staan. Een andere mogelijkheid is dat zij helpen bij het zoeken
naar de perfecte tweedehands auto, die zij vervolgens met alle service aan je verkopen. Dus ook als je droomauto
niet op voorraad is, kun je ze bellen (of langsgaan) om te bespreken waarmee ze je kunnen helpen zoeken. Dat klinkt
mooi en dat is het ook! Het grote voordeel is dat ze écht weten wat ze je aanbieden en dat je al@jd op ze kunt rekenen qua service.
Als je besluit een auto te kopen dan steunt Autobedrijf Van Oorschot onze vereniging met 75 euro! Meld natuurlijk wel even dat je van Scheldevogels bent als je een auto koopt.
www.autobedrijfvanoorschot.nl | Pergolesilaan 6 | 4614 VV Bergen op Zoom

3

DE GROTE CLUBACTIE START!
Beste leden van Scheldevogels,
Op 18 september a.s. start de Grote Clubac@e weer. Tijdens de Grote
Clubac@e is het de bedoeling om zoveel mogelijk loten te verkopen. Elk
lot levert de vereniging geld op en natuurlijk maakt de koper zelf ook
kans op mooie prijzen.

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
bekos@gen, 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 mach@gingsboekje 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,
waarmee wij de vereniging draaiende kunnen houden. Jijzelf of je ouders kunnen de loten uiteraard ook zelf kopen.
De opbrengst van de verkochte “papieren” loten kan in de envelop worden gestoken, waarna de envelop weer kan
worden ingeleverd voor 21 oktober of eerder bij iemand van de PR commissie of achter de bar in de kan@ne.
Eventueel niet-verkochte loten kunnen uiteraard geretourneerd worden.
Daarnaast kun je met het verkoopboekje extra loten verkopen door het invullen van een mach@ging. Dat werkt heel
eenvoudig. De uitleg ontvang je binnenkort.
We hopen 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 (zie onder).
Indien je nog vragen hebt, kunt je ook bij ons terecht.
Veel succes!

Beste leden,
Het nieuwe veldseizoen is weer van start gegaan! Zoals gebruikelijk zullen er ook weer teamfoto’s gemaakt worden.
Het maken van de foto’s vindt meestal plaats @jdens één van de eerste thuiswedstrijden.
Mocht het zo zijn dat jij / jouw kind liever niet herkenbaar op de foto wil, en dit nog niet bij ons bekend is, laat het
ons dan weten! Dit kan via ledenadministra@e@scheldevogels.nl en pr@scheldevogels.nl .

De PR commissie: Maarten, Timothy, Natascha, Jasper, Joost en Lucas
E-mailadres: pr@scheldevogels.nl
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Van de T.C.
Vrijdag 1 oktober trainers/coaches bijeenkomst.
Onderwerpen o.a:
Spelenderwijs
Jeugdbeleid

Van de H.C.
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Van de A.C.
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Van de H.C.
We zijn in verband met de prijsverhoging van de inkoopprijzen genoodzaakt de verkoopprijzen in het clubhuis te verhogen.
De verhoging is voor de volgende producten:
AA wordt 1,50 incl. sta@egeld
O2 wordt 2,50 incl. sta@egeld
Ice tea en Ice tea green wordt 1,50
Koﬃe en thee wordt 1,10
Wijn wordt 1,80
Chips wordt 1,00
Doritos wordt 1,10
Kitkat white crunch wordt 1,40
Kitkat choco wordt 1,10
De verhoging gaat zaterdag 18 september in.
STATIEGELD PLASTIC FLESJES
Per 1 juli 2021 is statiegeld op kleine plastic flessen ingevoerd. Omdat wij bij Scheldevogels ook water en
frisdranken in plastic flesjes verkopen, heeft dit ook voor onze club consequenties.
Met ingang van september 2021 geldt het volgende:
•

De prijzen van de drankjes in plastic flesjes (Spa blauw, AA en O2) worden inclusief statiegeld verkocht.

•

Sportverenigingen zijn vrijgesteld van de plicht om statiegeld terug te betalen.
Het flesje is na aankoop van jou en jij bepaalt wat je ermee doet:

•

Doneren aan Scheldevogels door het flesje in de speciale verzamelbak hiervoor te deponeren.
Voor doneren geldt, dat je het flesje niet deukt of op andere wijze kapot maakt.
Dus: is je drankje op, schroef de dop er weer op en doneer het flesjes aan Scheldevogels of:

•

Inleveren bij een innamepunt (zoals een supermarkt of tankstation) waar je het statiegeld terug krijgt.
Ook voor inleveren geldt, dat je het flesje niet deukt of op andere wijze kapot maakt.
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Chauﬀeursschema.
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