9 mei 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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Agenda.
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Van de A.C.
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Van de P.R.
Knossos opnieuw sponsor!
Per 1 mei is Knossos na een korte onderbreking opnieuw teamsponsor van Scheldevogels en zelfs
voor twee teams. Naast het vertrouwde vierde zullen zij ook de A sponsoren. De shirts zijn inmiddels besteld en zullen de eerste wedstrijdshirts zijn met het nieuwe Scheldevogels logo!
Ondanks dat Knossos al vele jaren sponsor is geweest en wel een begrip is in Bergen op Zoom nog
even kort: Grieks restaurant Knossos is gevesHgd aan de Lievevrouwestraat 4-6 en neemt haar gasten al sinds 1999 mee in de Griekse (eet)cultuur. Wist je dat je overigens een hoofdgerecht naar
keuze graHs kunt krijgen als je op je verjaardag daar gaat eten? Zie ook www.knossos.nl voor meer
informaHe!
Mocht dat nog niet genoeg zijn, speciaal voor de leden van Scheldevogels geeS Knossos 10% korHng op de rekening als je daar gaat dineren! Geef wel even bij het reserveren aan dat je lid bent
van Scheldevogels.
Zoek je tot slot nog een leuke bijbaan voor in het weekend? Knossos is op zoek naar enthousiaste
weekendhulpen die graag een centje bijverdienen. Dus heb je interesse of je kent iemand, neem
contact op met Knossos (www.knossos.nl) of spreek iemand van de PR commissie aan die je dan in
contact zal brengen met de gepassioneerde eigenaar van Grieks restaurant Knossos.
Wij zijn erg blij met de nieuwe afspraken met Knossos en danken hen voor hun bijdrage aan onze
verenigingsleven en tevens willen we Geo bedanken voor alle Hjd en energie bij het ondersteunen
van de PR commissie om deze nieuwe afspraken tot stand te laten komen.
De PR commissie
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Van het Mixtoernooi.

ZATERDAG 2 JULI 2022
Scheldevogels “Afsluitende Dag”
op sportpark “De Staakberg”
met ‘t

“ MIXTOERNOOI ”
Alle leden worden ingedeeld
Afschrijven bij:

Ellie Groeneveld
Paul van Vliet
Jorien Bennaars
Jos Pilanen

0164-251375
06-15125699
06-21246853
06-30778752

Oud-leden, ouders, partners en kinderen vanaf 6 jaar van leden en oud-leden alsmede vriendjes en vriendinnetjes van de F-jes tot en met de A-jeugd
zijn ook van harte welkom
Opgave bij: Ellie, Paul, Jorien of Jos
Eind mei worden de ploegen samengesteld. De indeling wordt via ’t Krantje en ook separaat via mail aan jullie kenbaar gemaakt. Je wordt vriendelijk doch dringend verzocht je
opgave of afschrijving zo spoedig mogelijk bij de toernooicommissie kenbaar te maken.
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***** MIXTOERNOOI *****
Nu de 2e helft van de veldcompetitie weer gestart is, zijn de voorbereidingen voor het mixtoernooi al weer in
volle gang. Voor de één is het mixtoernooi een begrip, een gebeurtenis, waarnaar uitgekeken wordt. Maar
voor een ander is dit een groot vraagteken. Daarom enige uitleg voor al die leden, ouders die voor het eerst
kennis gaan maken met het mixtoernooi.
Het mixtoernooi is al vele jaren dé sportieve afsluiting van het korfbalseizoen bij Scheldevogels. Er wordt
een heus toernooitje gespeeld met de normale korfbalregels, maar….. alle leden van de vereniging worden
door elkaar gehusseld en er worden 10 teams geformeerd, die in 2 poules tegen elkaar kunnen strijden. En
niet alleen de leden kunnen deze dag meedoen, maar ook ouders, partners, broertjes/zusjes en vriendjes van
jeugdleden kunnen zich aanmelden voor het mixtoernooi. Naast de wedstrijden is er een nog een aparte
competitie tijdens de pauze, namelijk strafworpen maken. En zoals bij een echt toernooi wordt er gestreden
om een fel begeerde prijs. Deze keer geen grote beker of medaille, maar een overheerlijke taart of vlaai.
Veel gestelde vragen:
• ik speel in de C-jeugd; moet ik dan tegen iemand van senioren 1 spelen?
Nee, alle leden en niet-leden, die zich aanmelden worden ingedeeld naar leeftijd/niveau en onderverdeeld in 4 kleuren (groen, oranje, zwart, blauw). Elke speler krijgt een lintje en je tegenstander is altijd iemand met hetzelfde kleur lintje. Bijvoorbeeld een speler van senioren 3 of 4 heeft net als de
niet-spelende ouders/partners een oranje lintje. Doordat de organisatie ook de vakken vooraf opstelt,
zal in het ene vak altijd de spelende leden als tegenstanders tegenover elkaar staan en in het ander
vak de niet-spelende leden.
• moet ik me aanmelden voor het mixtoernooi?
Nee, alle leden van Scheldevogels worden automatisch ingedeeld. We gaan ervan uit, dat net zoals
bij een normale competitiewedstrijd jij aanwezig bent en mocht je die dag afwezig zijn, dan meld je
je tijdig af bij de organisatie van het toernooi. En met tijdig bedoelen we niet 3 dagen van te voren!!!
Echter…. ouders/partners/broertjes/zusjes/vriendjes, die mee willen doen, moeten zich bij de organisatie aanmelden ovv. leeftijd en wel/geen korfbalervaring.
• mag ik een voorkeur aangeven, bij wie ik in het team kom?
De organisatie houdt geen rekening met voorkeuren. Iedereen wordt willekeurig op niveau ingedeeld. Tevens geldt dat familieleden niet bij elkaar in een team komen. (door afmeldingen op het allerlaatste moment kan het echter voorkomen, dat dit wel gebeurt, omdat er anders te veel teams gewijzigd moeten worden.)
• hoe weet ik in welk team ik kom?
In het “Krantje” van eind mei komt informatie over het toernooi zoals aanvangstijd, spelregels, wedstrijdschema, teamoverzicht en teamaanvoerders.
Mocht je echter nog vragen hebben, schroom niet en spreek de leden van de organisatie aan.
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