4 juli 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
06-21246853

Meerle v Groningen
Justine Weijenberg

E2
F

06-27443635

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.
Vooraankondiging
Vanuit de trainers wordt komend seizoen gestart met een koﬃetafel met de ouders van de jeugdteams. Iedere trainer zal hiervoor de ouders van zijn/haar team eind van de zomer uitnodigen voor een datum in
september.
Hiermee willen we kennismaken, maar komen ook onderwerpen aan bod als afspraken maken t.a.v. trainingen/wedstrijden, de visie op kor@al en welke doelen van de ploeg daarbij horen, acBviteiten, vriendjes
en vriendinnetjes etc.
We zouden het waarderen als 1 ouder in ieder geval aanwezig is.
Het seizoen zit er weer bijna op. Voor de sporBevelingen onder ons is er op 9 juli de ﬁetspuzzeltocht (hiervoor kan je je nog opgeven via gpelle@hetnet.nl)
Op woensdagavond blijK het clubhuis open van 19.00 uur tot 22.00 uur iedereen is welkom om een balletje
te schieten of iets aan de condiBe te doen of voor de gezelligheid.

TrainingsBjden nieuwe seizoen:
Maandag
18.30-19.30 C1-C2 selecBe
19.30-20.30 S3-S4
20.30-22.00 S1-S2-A
Woensdag
16.30-17.30 E1-F
18.30-19.30 D-A
19.30-20.30 C1-C2 selecBe
19.30-20.30 Kombiﬁt
20.30-22.00 S1-S2 selecBe
Voor de S1-S2 selecBe beginnen de trainingen op maandag 15 augustus.
Alle andere ploegen trainen vanaf maandag 29 augustus.
Oefenwedstrijden:
Zaterdag 20 augustus:
14.00 Hoevenen 2-Scheldevogels 2/A
15.30 Hoevenen 1-Scheldevogels 1
Zaterdag 3 september:
14.30 Scheldevogels 2/A-SwiK 5
16.00 Scheldevogels 1-SwiK 3/4
Op zaterdag 10 september begint de compeBBe.
De wedstrijdsecretaresses wil iedereen bedanken die dit seizoen weer heeK ingevallen en reserve heeK
gestaan zodat alle ploegen weer compleet het veld in konden.
De TC wil ook alle scheidsrechters en beoordelaars bedanken voor hun inzet.
De TC wenst iedereen een hele ﬁjne vakanBe toe en sporBeve compeBBe.
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Van de P.R.
SVM-Groep nieuwe sponsor Scheldevogels
Met ingang van het nieuwe seizoen wordt SVM-Groep sponsor bij Scheldevogels. Momenteel wordt er hard
gewerkt om te zorgen dat bij de start van het nieuwe seizoen SVM-Groep op verschillende plekken op- en
naast het veld zichtbaar zal zijn. Naast een mooie nieuwe sponsorbord, zal het logo van SVM-Groep stralen
op de wedstrijdkleding van de C-jeugd.
Eén van de oprichters en drijvende kracht achter SVM-Groep is Michiel van Halderen. Voor sommige van
jullie wel bekend. Hij was afgelopen seizoen vaak op of langs het veld te vinden, o.a. als trainer/coach van
de D-jeugd.
SVM-Groep is een unieke samenwerkingsverband tussen verschillende ZZP-bedrijven, met alle disciplines
op gebied van bouw- en a@ouwprojecten. Op deze manier kun je al jouw (ver)bouw wensen in één keer
regelen. Bekijk hun website (www.svm-groep.nl) voor meer informaBe of voor het opnemen van contact. In
de meeste gevallen kom je dan in contact met Michiel. Zoek je dus een aannemersbedrijf voor jouw wensen, maar ben je nog zoekende naar de juiste en betrouwbare parBj, zoek dan niet verder en neem contact
op met Michiel of spreek hem even aan langs het veld!
Als kers op de taart hebben we met SVM-Groep ook een clubbonus afgesproken. Ongeacht hoe groot of
klein het project is, een deel hiervan zal ten goede komen aan de clubkas van Scheldevogels. Nog meer reden om contact op te nemen met SVM-Groep. De clubbonus geldt ook voor de mensen in jouw omgeving!
Let op: geef voordat je opdracht geeK even aan dat je wilt dat de werkzaamheden in aanmerking komen
voor de clubbonus van Scheldevogels!
Wij danken SVM-Groep, en in het bijzonder Michiel, voor het sponsoren van de vereniging en zien uit naar
een leuke samenwerking!
De PR-commissie

6

Nieuws over opleidingen bij kv Scheldevogels
We zijn weer aan het eind van het seizoen. Gelukkig zonder nare onderbrekingen waar we de
laatste 2 jaar wel last van hebben gehad.
Hoe kijk ik erop terug en wat gaat er komend jaar gebeuren als het aan mij ligt.
Binnen het KNKV heb ik veel tijd en energie gestoken in opleidingen, bij Scheldevogels houden
zich daar gelukkig andere mensen mee bezig.
Toegegeven dat het niet meevalt vanuit Teams-vergaderingen en veel tussenstops je kader enthousiast te krijgen voor een korfbalopleiding. Toch wordt er aan gewerkt.
Technisch kader:
Elk jaar willen we trainers op alle groepen hebben, mooi toch!
Wel zou het geweldig zijn als trainers in de dop zich laten opleiden.
De TC is dan ook bezig geweest een KT 2 opleiding
(beginnerscursus Korfbaltrainer) op het veld te krijgen dat is
helaas niet gelukt en ik verwacht dat dit in seizoen 2022/2023
wel gaat lukken.
Wel is er succes te melden in het hogere trainerskader.
Victor van den Heuvel heeft maandag 20 juni zijn diploma
KT 3 gehaald.
Volgend seizoen is Victor een gediplomeerd Korfbaltrainer.
Dat samen met een enthousiast team trainers gaat de jeugd
Weer een mooi jaar tegemoet.
Arbitraal Kader:
Dat lijkt stil te staan, maar niets is minder waar. Dit seizoen hebben we de A-jeugd en wat jonge
senioren meegedeeld dat zij ongeveer 3x worden aangeschreven voor het fluiten van een wedstrijd.
Dat lijkt streng, maar uit ervaring weet ik dat scheidsrechter niet het meest populaire vrijwilligersbaantje is waar iemand op zit te wachten. Wat ik ook weet is dat eenmaal over de streep getrokken er altijd een paar spelers zijn die het ineens wel leuk vinden om te fluiten. Deze gaan we vast
een opleiding aanbieden tot Jeugdscheidsrechter. Dat is niet eng en allemaal op de club met eigen begeleiders.
Natuurlijk laten we de startende scheidsrechters er niet alleen voor staan. We zorgen altijd voor
begeleiding (Tom Bernaards, Yvonne van den Heuvel en ik zijn gediplomeerd beoordelaars en
verenigingsbegeleiders). Dus vooraf, na afloop of zelfs tijdens de wedstrijd geven we gevraagd en
ongevraagd onze mening, complimenten en aandachtpunten. Ik verwacht voor seizoen 2022/2023
dat dit wordt uitgebreid naar meer jeugdspelers die nog niet gefloten hebben of nog niet de 3
wedstrijden hebben gefloten.
Tot snel op het veld, René van den Heuvel
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Van de A.C.
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