28 maart 2022

Bestuur en contactadressen
Voorzitter

Vertrouwenspersonen

Stefan Overman

06-25347176

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 1-1-2022
4 t/m 11 jaar

€ 22,40

12 t/m 15 jaar

€ 25,60

16 t/m 18 jaar

€ 28,80

19 jaar en ouder

€ 38,40

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

€ 16,00

Rustende leden

€ 9,60

Inschrijfgeld ( eenmalig )

€ 7,10

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 T.C.
De TC feliciteert senioren 2 en de D jeugd met het
behalen van het kampioenschap.
Vanaf maandag 4 april gaan alle ploegen weer het
veld op.
LET OP trainingsCjden op woensdag van de A en D
zijn gewijzigd
De trainingsCjden zijn als volgt:
Maandag
18.30-19.30 C en D
19.30-20.30 3 en 4
20.30-22.00 1 en 2
Woensdag

16.30-17.30 E1, E2 en F
19.00-20.00 D
19.30-20.30 Combiﬁt
19.00-20.30 A
20.00-21.30 1 en 2

Zaterdag 23 april beginnen de wedstrijden van de veldcompeCCe.
We doen weer mee met Sjors sporCef, kinderen kunnen zich inschrijven voor de volgende data:
LeeVijd 4 t/m 9
13 en 20 april en 11, 18 en 25 mei
LeeVijd 10 t/m 12 11 april en 9, 16 en 23 mei
Als er inschrijvingen binnenkomen zullen wij de trainers op de hoogte brengen.
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Van de O.C.
NL-doet, vrijwilligers dag en KV Scheldevogels….heb je meegedaan?
Zaterdag 12 maart hebben we met een aantal leden wat klusjes geklaard tijdens.
Het waren de “vaste klussers” die aanwezig waren om samen met de OC het veld weer klaar te maken
voor de 2e helft van het Veldseizoen.
Victor heeft onverwacht lekkere Groffen-koeken meegenomen en Jolanda had gevulde koeken in de aanslag om onze welkomskoffie wat op te leuken…..heerlijk.
Om tijdens de hete dagen lekker buiten naar de
wedstrijden te kijken is de partytent weer opgebouwd
door Creighton, Jan-Willem en Fred.
Judith en Victor hebben zich over de dug-outs
gebogen om deze schoon te maken, geholpen na de
lunch door Jan-Willem.
Gertjan heeft diverse kleinere klussen uitgevoerd en
moest daarna gaan korfballen.
Jos heeft de buitenbeglazing voorzien van kit en René heeft reclameborden opgepoetst en
molgoten gereinigd bij de fietsenrekken.
Tussendoor nog even bij het uitreiken van
een speld “Lid van Verdienste KNKV
Zuid-West” geweest. Yvonne mocht deze
ontvangen, zoals jullie hebben kunnen
lezen in de socials, voor het werk als
actief lid van de werkgroep Opleidingen
en het opleiden/begeleidingen/examineren
van scheidsrechters.
De lunch werd verzorgt door de Horeca Commissie, in de persoon van Jolanda, waarvoor onze dank natuurlijk! Het was lekker en ruim voldoende.
Het schoonmaken van de zonnepanelen stond nog op het menu, maar Geo was ziek, dus Peter Luisterburg (4e) had ook gelijk een snipperdag. Niet gevreesd, zij gaan los van de OC dit klusje op een later tijdstip even klaren. Mannen alvast bedankt.

Voor de zomermaanden staan er nog wat grotere projecten op stapel, zo denken we erover om de plafondplaten te vervangen. Een hele klus en we gaan daar zeker mensen voor vragen. Ook het schilderen van de
buitendeuren gaat worden opgepakt.
Als je in de zomer wilt helpen, graag even een mailtje naar OC@scheldevogels.nl of een tekstberichtje
naar mij via 06 228 44 723.
Dus bedanken we nogmaals Chreigton, Victor, Fred, Judith, Willem-Jan, Geo en Peter voor de inzet en tot
ziens als het weer nodig is.
Namens de OC, René van den Heuvel.
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Van de P.R.
Yvonne van den Heuvel zet zich niet alleen al jaren in voor Scheldevogels maar heeft zich ook
lange tijd ingezet voor de KNKV (district).
Op zaterdag 12 maart werd Yvonne verrast en heeft ze namens het districtsbestuur een speldje
ontvangen als Lid van Verdienste. Voor haar inzet op het gebied van opleidingen en begeleiding
van (jonge) scheidsrechters heeft Yvonne uit handen van Peter Diepstraten het speldje ontvangen. Ook heeft Yvonne namens alle leden een bloemetje ontvangen.

Yvonne gefeliciteerd!
De voorlopige opbrengst van Jantje Beton is bekend! Met de collecteweek is maar liefst 1223
euro opgehaald, middels de klassieke collectebus, een QR code en digitale collectebus. Een fantastische opbrengst waarvan de helft voor onze vereniging is. Bedankt iedereen en volgend jaar
rekenen we graag weer op ieders hulp.
De PR Commissie
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Bes el
bonbons!

Bestel uiterlijk 9 april via
www.scheldevogels.nl/bonbonactie of mail
naar bonbonactie@scheldevogels.nl.
Wij be orgen de bonbons tussen 2 en 7 mei
bij jou thuis. Mooi op tijd voor Moederdag.

Lekker oor je elf als bedankje
of oor Moederdag
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Van Yvonne.
VerplichCng gedaan in één dag!
Al sinds meerdere jaren hebben wij één ploeg in de wedstrijdsport. Omdat ons eerste daarin speelt geldt voor die ploeg de zogenaamde rompregeling. Kort gezegd komt het er op
neer dat in hun klasse ona\ankelijke scheidsrechters ﬂuiten. Om er voor te zorgen dat er
genoeg scheidsrechters zijn krijgt iedere ploeg de verplichCng voor iedere thuiswedstrijd
een scheidsrechter of beoordelaar aan te leveren voor een wedstrijd in de wedstrijdklasse
bij een vereniging. Ik leg het gewoon maar even simpel uit. Voor wat betreV de verkorte
zaalcompeCCe die ons eerste heeV gespeeld betekende dat wij voor hun drie thuiswedstrijden zelf een scheidsrechter of beoordelaar moesten leveren. Jarenlang doe ik dat in mijn
eentje. Maar dit seizoen hebben we het anders aangepakt. Om zaterdag 19 maart hebben
Tom, René en ik ieder een wedstrijd beoordeeld. Dat was de hele verplichCng in één dag!
Mooi dat we dat met elkaar geregeld hebben vinden we zelf.
Dat wilde ik jullie even laten weten. Daarnaast wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de
mooie bos bloemen die ik heb ontvangen bij mijn benoeming als lid van verdienste bij het
KNKV Zuid West!
Yvonne van den Heuvel
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Datum

02-04-2022

Sen 1

Sen2

Sen3

Sen4

A

Blauw Wit 1

Terda 4

Blauw Wit 3

Terda 3

Terda A1

16:10(14:10)

11:10(10:10)

12:15

12:20(11:20)

10:00(09:00)

Omnium hal 2

De Drie Linden

De Drie Linden

De Drie Linden

Goes

Breda

Breda

Breda
Stoop

rijden i.o.o.

rijden i.o.o.

Simon

rijden i.o.o.

VERVALLEN

Datum

Bennaars
Munck

C

D

Keep Fit’70 C1

DSO D1

11:00-13:30

11:10

11:00(10:00)

Jolijne

De Niervaert

Robert

02-04-2022

E1

E2

Zaalwacht

Klundert
Room
Simon

Adriaanse
Hoedelmans
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