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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
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	T.C.	
De koude wintermaanden zijn weer begonnen. Dit betekent ook dat het zaalseizoen weer gaat 
beginnen! Vanaf 26 november start de competitie weer. Dit keer start het zaalseizoen wat anders 
dan we gewend zijn. Het eerste speelweekend spelen we namelijk in Sporthal de Kannebuis in 
plaats van Sporthal Tuinwijk. ALLE teams verzamelen bij sporthal de Kannebuis. Speelt je eigen 
team of dat van uw kind een uitwedstrijd? Dan verzamel je ook in de Kannebuis.  

Adres van de sporthal: 

Sporthal de Kannebuis 
Poelekes 12 
4661LR Halsteren 

De rest van het zaalseizoen spelen we in onze eigen sporthal (Tuinwijk) 

	Van	de	O.C.	
Hallo Scheldevogels.  

De tent is weer afgebroken en opgeborgen tijdens het zaalseizoen. De OC is weer geholpen door 
de 3 vaste mannen van Korfbalfit, waarvoor dank. Eind maart gaan we de tent weer opzetten zo-
dat iedereen weer droog of uit de zon buiten kan zitten, kijkend naar korfbalwedstrijden. We zijn 
inmiddels gestart met het voorbereiden van een vast overkapping, daarover later meer. Wel heeft 
de OC een verzoek: zet voorlopig geen Rommelmarkt spullen in de berging. Het wordt een rom-
meltje en er kan niemand meer naar de stalen kasten of bij speelmateriaal dat daar regulier is op-
geslagen. Dank voor jullie medewerking. 

René van den Heuvel: Met een groet, de OC. 
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	Van	de	P.R.	

Elk jaar organiseren wij in het voorjaar in maart een rommelmarkt. De exacte datum is nog niet 
bekend, maar mocht je bruikbare spullen (geen meubels en glaswerk) hebben, dan zou het fijn 
zijn als je deze wilt bewaren.  

Vanaf ongeveer 4 weken voor de rommelmarkt is het mogelijk om spullen op de Staakberg af te 
geven. Graag niet eerder. Meer informatie daarover volgt vanzelf in het Krantje. 

Bedankt alvast voor je hulp. 

	Chauffeursschema.	
Het chauffeursschema is tot 28 januari 2023 ingevuld. Het tweede deel komt de volgende maand 
naar jullie toe. De scheidsrechters staan in blauw in het schema en er is een extra kolom met 
daarin de zaalwachten. Bijna iedereen ( Sen 1 t/m A ) komt 1x aan de beurt. Kun je die dag of dat 
moment niet, ruil dan met iemand die op de lijst staat en geef het door aan Loes loetie@home.nl 
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