
  12 september 2022



 
Bestuur en contactadressen

Voorzitter Vertrouwenspersonen
Stefan Overman 			06-25347176 Gert Ouwerling 0164-248971
voorzitter@scheldevogels.nl Kiki v d Valk 06-12577754

Secretaris Trainers / Coaches
Leander Knol 0164-856821 Huib Pouwelse 1+2
Postadres: Staakberg 4a Rutger Pouwelse 1+2  
4613 BL Bergen op Zoom Lindy  1+2
secretariaat@scheldevogels.nl Lucas v d Velde 3+4 06-31640284 

Penningmeester Lucas v d Velde 4+NS
Sandor v d Valk 06-30690773 Gert Ouwerling KF 0164-248971
penningmeester@scheldevogels.nl Victor v d Heuvel A 06-45230440

Leden Jacco Schillemans A 06-37407270
Jolijne Pilanen 06-28290732 Michiel v Halderen C1 06-29600209
Gertjan Room 06-51379826 Merijn v Vliet C1 06-10714163

Ledenadministratie Luuk Nuijten	
Luuk NuijtenNuiten

C2 06-21967609
Jan Groeneveld Sacha Groeneveld D 06-13547806
ledenadministratie@scheldevogels.nl Kiki v d Valk D 06-12577754

Technische Commissie Jorien Bennaars E 06-21246853
Eline v Wijnen 06-23166469 Meerle v Groningen E 06-27443635
tc@scheldevogels.nl  Tom Bernaards	

Tom Bernaards
F 06-40771620

Wedstrijdsecretariaat Jikke Gabiëlse F 06-46601724
Eline v Wijnen  Senioren + A 06-23166469
Natascha Overman  B t/m F 06-13691425

Activiteitencommissie Redactie ’t Krantje
Victor van den Heuvel 06-28845231 Jos Pilanen
ac@scheldevogels.nl krantje@scheldevogels.nl

PR Commissie Contributie per kwartaal per 1-1-2022
Maarten Van der Graaf 06-21510797 Spelende leden
pr@scheldevogels.nl   4 t/m 11 jaar € 22,40

Onderhoudscommissie 12 t/m 15 jaar € 25,60
René van den Heuvel 06-22844723 16 t/m 18 jaar € 28,80
oc@scheldevogels.nl 19 jaar en ouder € 38,40

Horecacommissie
Mandy v Wijnen 06-20826289 Niet spelende leden

hc@scheldevogels.nl	
hc@scheldevogels.nl	

Trainende leden, KF en KK € 16,00

contactpersoon clubhuis Rustende leden € 9,60
Jolanda Pelle 06-22392895 Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,10

Clubhuis
Staakberg 4a 0164-250389 Voor de wijze van inning van de contributie
4613 BL Bergen op Zoom wordt verwezen naar www.scheldevogels.nl

www.scheldevogels.nl
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	Van	de	P.R.	
Op 10 september vierden wij ons 45-jarig jubileum! Daarvoor werden wij vereerd met een bezoek 
van Wethouder Letty Demmers en Beleidsadviseur Sport Jeffrey Rijneveen van de Gemeente 
Bergen op Zoom. Wij hadden een leuk gesprek over onze vereniging, de rol van de gemeente en 
konden hen laten zien wat een mooie sfeer en fijne groep vrijwilligers wij hebben.  

Dank voor jullie bezoek en interesse in onze vereniging! 
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	Van	de	T.C.	

Trainer/coach van de week 

1. Lindy van den Heuvel, 34 jaar, trainer SV 1 en speler Sperwers 1/2.  
Van den Heuvel zal voor de meeste leden van Scheldevogels geen onbekende naam zijn. Ik ben 
dan ook net als mijn broer Victor begonnen met korfballen bij Scheldevogels, ik was toen 10. Door 
een verhuizing naar Rotterdam ben ik ergens anders gaan korfballen en nu dus terug als trainer 
op het Scheldevogels-nest. Ik vind het onwijs leuk en heb er veel zin in om met de selectie te 
bouwen naar iets nieuws. Het is een enthousiaste en fijne groep om mee te werken.  
2. Samen met Huib en Rutger gaan we toewerken naar een andere manier van spelen, we zullen 
aanvallend meer dynamisch korfbal laten zien en over alle schijven gevaarlijk proberen te worden. 
Dit is natuurlijk niet in 4 weken gerealiseerd dus we zullen stappen met elkaar zetten en veel her-
halen. Verder verwacht ik vooral veel spelplezier want dat is altijd nog het belangrijkste.  
3. Ik ben als trainer en coach fanatiek en wil graag met mijn ploeg stappen maken en groeien. 
Hiervoor verwacht ik van iedereen 100% inzet en focus op de training en in wedstrijden. Mijn ma-
nier van training geven en coachen is opbouwend, kijken wat er beter kan en dat aanpakken maar 
ook vooral bezig zijn met wat er goed gaat. Ik vind het belangrijk dat mijn visie past bij de groep en 
ga dan ook veel het gesprek aan met spelers en nu ook met Huib en Rutger. Alles is een team-
prestatie.  
4. Ik verwacht dat spelers moeten wennen aan het speltype wat we de afgelopen 2 weken ge-
traind hebben maar dat zeker al wel terug te zien. Die lijnen herkennen en dat proberen vind ik het 
belangrijkste. Het zal een spannende wedstrijd worden en uiteraard ga ik ervan uit dat we winnen. 
Als we ondanks onze inzet, het vertrouwen geven aan elkaar en de positiviteit niet de 2 punten in 
Bergen op Zoom houden vind ik dat jammer maar ben ik alsnog tevreden. Terwijl ik eigenlijk niet 
goed tegen mijn verlies kan  
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	Van	de	P.R.	
	

Stem op ons tijdens Rabo Clubsupport! Stemmen kan via de Rabo app en website áls je Rabo-
bank lid bent. Dit kan van 5 september t/m 27 september 2022: 
www.rabobank.nl/clubsupport 
Vraag ook of je ouders, opa's, oma's, buren en vrienden op ons willen stemmen. Daarmee halen 
we een mooi extra zakcentje voor de club op, voor leuke jeugdactiviteiten. Bedankt voor je steun! 
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	Van	de	H.C.	

Schoonmaakrooster	seizoen	2022/2023-	1e	hel?	veld	

Onderstaand	het	schema	voor	het	schoonmaken	van	het	clubhuis	en	de	kleedkamers.	Het	schoonmaken	
vindt	plaats	op	donderdagavonden	van	19.00	tot	20.00	uur.	 
Kun	je	niet	op	de	>jd	dat	je	bent	ingedeeld?	Probeer	dan	met	iemand	te	ruilen.	Wel	graag	 
doorgeven	met	wie	en	voor	welke	datum	je	geruild	hebt	(bij	Joke:	06-25	43	45	27).	 
Eventuele	wijzigingen	staan	in	rood	aangegeven.	 
Als	je	de	wijziging	niet	doorgeeP	of	je	komt	niet	schoonmaken	op	de	donderdagavond	dat	 
je	bent	ingedeeld,	wordt	je	automa>sch	ingedeeld	voor	de	grote	schoonmaak.	Deze	staat	 
ingepland	op	29	oktober	a.s.	van	10.00	tot	12.00	uur.	 
De	sleutel	van	het	clubhuis	kan	opgehaald	worden	bij	Bianca	Pelle,	Primulaveld	69,	06-13	01	89	83.	 

Donderdag	15	september	
Merijn	(sleutel)	
Ilya	
Bas		
Elwin		
Jens	
	Eelco	

Donderdag	29	september	
Ellie	(4)	(sleutel)	
Timothy	
Riaan	
Lucas	
Michaël	

Donderdag	22	september	
Eline	(sleutel)		
Wouter	
Gi^a	
Kiki	
Marco	
Domenieke	

Donderdag	6	oktober	
Chantal	(sleutel)		
Janita	
Jasper	
Sanne	
Melanie	 

Donderdag	13	oktober																																																															Donderdag	20	oktober
Victor (sleutel)         Rutger (sleutel)
Bregje         AnneRoos
Kevin         Isabella
Nadine         Bryan
Gertjan         Adriënne
Nico         Jacco

Zaterdag 29 oktober GROTE SCHOONMAAK
Mark
Judith
Mandy
Marije
Jolanda
Joke
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