31 januari 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
2

Van de P.R.
De PR-commissie heeft het initiatief genomen om te kijken naar een nieuw logo voor Scheldevogels. Met name de toepassing van het huidige logo geeft regelmatig problemen. Denk aan bedrukking van shirts of bepaalde digitale toepassingen. Bovendien willen we de uitstraling van de
club mee laten ontwikkelen met de tijd. Redenen genoeg om hiermee aan de slag te gaan en dat
doen we dan ook.
Wil je een actieve bijdrage leveren of heb je een idee wat het logo moet bevatten, laat dit dan voor
11 februari aan ons weten via pr@scheldevogels.nl.
Voor onze jeugdleden: je mag natuurlijk ook een tekening met jouw idee sturen naar pr@scheldevogels.nl

ROMMELMARKT 6 MAART
Op zondag 6 maart organiseren wij wederom de jaarlijkse rommelmarkt. Ook nu zullen we
samen met de Wizards of Boz en TTV Het Markiezaat de deuren openen voor extra inkomsten voor onze verenigingen.
Natuurlijk hebben wij daarvoor weer spullen nodig. Lever daarom nu je oude, nog bruikbare
spullen in op De Staakberg (liever geen meubels, "onverkoopbaar" glaswerk en échte rommel). Dit kan op woensdagavond als de KombiFit traint tussen 19.30 en 20.30u, of in overleg met iemand van de PR Commissie of Jolanda Pelle.
We zoeken ook nog hulp tijdens het klaarzetten op zaterdag en tijdens de rommelmarkt op
zondag. Stuur een berichtje naar pr@scheldevogels.nl als je een paar uurtjes de handen uit
de mouwen wilt steken voor de vereniging.
Uiteraard zullen de dan geldende coronamaatregelen van toepassing zijn.
Alvast bedankt namens de PR Commissie en rommelmarktorganisatie.
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Van de P.R.
Jantje Beton Collecte van 7 t/m 12 maart
Doe mee, spek de clubkas en help Scheldevogels aan extra inkomsten voor korfbalmaterialen en
verenigingsactiviteiten.
We zoeken nog iemand die de collecte voor Scheldevogels zou willen coördineren. Met
name de taak voor het bijhouden van de looproutes, zorgen dat er genoeg collectanten zijn
en het regelen van alles rondom de collectebussen is momenteel nog niet ingevuld. Vanuit
de PR Commissie wordt er uiteraard samen met je naar de hele collecte gekeken. Zin om
ons te helpen? Stuur een mailtje naar pr@scheldevogels.nl!

Van maandag 7 t/m 12 maart 2022, is de Jantje Beton Collecte. Dan gaan ruim 40.000 vrijwilligers
langs de deuren om geld op te halen zodat meer kinderen meer kunnen spelen. Ook Scheldeovogels doet mee, omdat 50% van de opbrengst naar onze eigen clubkas gaat.
Buitenspelen is super belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. 3 op de 10 kinderen
spelen niet of slechts één keer per week buiten. Steeds meer kinderen kunnen niet lid worden van
een club of jeugdvereniging. Deze kinderen zijn aangewezen op een speelplek in de buurt. Voor
kinderen in kwetsbare speelposities is buitenspelen vaak onmogelijk. Terwijl spelen ontzettend belangrijk is voor ieder kind. Slootje springen, verstoppertje doen in de straat of buiten met vriendjes
de wereld verkennen. Een leven zonder buitenspelen is ondenkbaar voor opgroeiende kinderen.
De rol van scoutingclubs, jeugdverenigingen en leuke speeltuinen in de buurt wordt daarom
steeds belangrijker. Het is daarom meer dan ooit hard nodig om geld op te halen.
Help Scheldevogels
De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De andere helft is voor onze eigen clubkas. Die opbrengst is heel erg welkom. Komend jaar willen we
daar leuke activiteiten en korfbalmaterialen mee bekostigen.
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Wat ga je doen?
Geef bij pr@scheldevogels.nl aan wanneer je wilt lopen. Wij voorzien je van alle benodigdheden,
zoals collectebussen en handige tips. Jij zorgt voor een goed humeur. Tijdens de collecteweek lopen we voornamelijk 's avonds ongeveer een uurtje samen langs de deuren. Je mag natuurlijk
ook skateboardend of steppend langs de deuren. Zo wordt het nog een leuke dag ook. 😉
Online collecteren
Kan je niet collecteren maar wil je ons wel helpen? Houd onze social media en Krantje in de gaten
voor de digitale collectebus.
Hoe doe ik mee of waar vind ik meer informatie?
Stuur een mailtje naar pr@scheldevogels.nl of stuur een bericht via onze social media. Iemand
van de PR Commissie persoonlijk aanspreken mag natuurlijk ook!
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Chauﬀeursschema.
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