
     30 januari 2023



 
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

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 Judith Hageman KK 06-14405557
Eline v Wijnen  Senioren + A 06-23166469 Iris vd Valk KK 06-24568766
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 1-1-2023
Maarten Van der Graaf 06-21510797 Spelende leden
pr@scheldevogels.nl   4 t/m 11 jaar € 24,05

Onderhoudscommissie 12 t/m 15 jaar € 27,50
René van den Heuvel 06-22844723 16 t/m 18 jaar € 30,93
oc@scheldevogels.nl 19 jaar en ouder € 41,25

Horecacommissie
Mandy v Wijnen 06-20826289 Niet spelende leden

hc@scheldevogels.nl	
hc@scheldevogels.nl	

Trainende leden, KF en KK € 17,18

contactpersoon clubhuis Rustende leden € 10,30
Jolanda Pelle 06-22392895 Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,60

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	Henri	van	der	Meer.	
Beste lieve mensen. 

Even een bedankje namens mij, na het overlijden van Corrie (mijn echtgenoot) en ook voordien, 
wil ik een ieder bedanken voor de telefoontjes, klaartjes e.t.c.  
De laatste 1.5 jaar zolang van haar ziek zijn, ben ik niet of nauwelijks op de club geweest. 
De herinneringen doet je goed. maar ook moet je vooruit kijken hoe nu verder. 
Probeer mijn snoet weer wat vaker te laten zien. 

Nogmaals bedankt voor jullie meeleven. 
Namens Henri van der Meer. 
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	Van	de	H.C.	

Beste leden, 

Vanuit de HC wil ik jullie via dit stukje op de hoogte brengen van veranderingen die zullen plaats-
vinden in en rondom de kantine per ingang van het 2e helft veld seizoen (1 april 2023). Als eerst 
hebben we met de HC kritisch moeten kijken naar de prijzen van ons assortiment. Zoals eenieder 
wel heeft gemerkt zijn de prijzen van de boodschappen flink gestegen, ook dit merkten wij in onze 
inkoop. Daarom hebben wij moeten besluiten om de prijzen per ingang van 1 december 2022, bij 
het grootste gedeelte van de producten die wij aanbieden, te verhogen. Dit is in vergelijking met 
eerdere jaren een grotere stijging dan dat jullie van ons gewend zijn. Dit is met name te zien bij de 
producten die in het frituurvet gaan, in verband met een hoge stijging in de inkoopprijs van het fri-
tuurvet. Ook heeft Geo aangegeven te willen stoppen met de inkoop van frisdrank. Dit heeft hij 
vele jaren voor een goedkope prijs voor de vereniging zelf gehaald en lege flesjes weer zelf terug 
ingeleverd. Daar willen wij hem vanuit de HC ontzettend voor bedanken, want dit heeft ervoor ge-
zorgd dat wij onze frisdrank prijzen altijd laag hebben kunnen houden. Met de HC zijn wij op zoek 
gegaan naar een andere oplossing om onze frisdrank en bier te bevoorraden. Er zijn gesprekken 
gevoerd met verschillende bedrijven en leveranciers. Wij zijn uiteindelijk uitgekomen op Dranken-
handel van Dorst uit Roosendaal.  

Scheldevogels is vorig jaar uitgenodigd door de Sligro om een cursus bij te wonen met betrekking 
tot het gezonder maken van je sportkantine. Jolanda en Mandy zijn deze middag bij de Sligro in 
contact gekomen met Team Jogg Fit. Dit is een organisatie die is ontstaan vanuit de NOC*NSF en 
verenigingen helpt hun sportkantine gezonder te maken. Er hebben meerdere gesprekken plaats-
gevonden in de kantine en er is door onze contactpersoon van Team Jogg Fit een inventarisatie 
gemaakt hoe gezond onze kantine al is. Daarbij werd benadrukt dat wij als vereniging al heel ge-
zond bezig zijn, denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van fruit, 0,0% alcohol biertjes, volkoren-
brood en O2-life. Daarbij hebben we ook wat aandachtspunten meegekregen. Om onze vereni-
ging op de kaart te zetten als een ‘gezonde sportkantine’ moet je aandacht besteden aan drie 
hoofdonderwerpen. Dit zijn: verantwoord alcohol schenken, geheel/gedeeltelijk rookvrij sportter-
rein en een gezonder assortiment aanbieden. Aan een groot deel van deze onderwerpen voldoen 
wij al. Wij zijn met de HC nu bezig om de laatste onderwerpen ook af te kunnen vinken. Wij zijn 
bezig met het uitbreiden van ons assortiment. Team Jogg Fit benadrukt dat je alle ongezonde pro-
ducten niet uit je assortiment moet halen maar naast de ongezonde producten een gezondere 
keus moet aanbieden (denk aan popcorn naast je chips/ een Between reep naast je Twix/ een 
broodje gezond naast je broodje frikandel/ suikervrij siroop i.p.v. met suiker). De HC zal per ingang 
van 2e helft veld het assortiment hierin uitbreiden en/ of aanpassen. Heb je hier nog ideeën over, 
laat het vooral aan een HC lid weten! 

Met betrekking tot het rookvrij maken van het sportterrein hebben we meerdere gesprekken bin-
nen de HC gevoerd. Team Jogg Fit heeft ons geadviseerd om in gesprek te gaan met de leden 
met betrekking tot het inrichten van een rookvrij sportterrein. De HC heeft besloten om het terrein 
niet geheel rookvrij te maken maar gedeeltelijk. Wij willen ergens op het terrein een rookplek in-
richten, die niet in de buurt is van de ingang van het sportveld. De HC wil hierover graag sparren 
met leden die hieraan mee willen werken en ideeën over hebben. Wil je hieraan meewerken laat 
het weten aan Mandy of Jolanda. Per ingang van het 2e helft veld willen wij deze plek gerealiseerd 
hebben en dit kenbaar maken doormiddel van ‘Rookvrije Zone- borden’ die wij gratis kunnen aan-
vragen via Team Jogg Fit.  

Verder is de HC gevraagd door het Bestuur om na te denken over een nieuwe inrichting van de 
kantine. Daarbij mogen de eerste ideeën bedacht worden zonder rekening te houden met bijvoor-
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beeld budget en mogelijkheden. Zo is het leuk om te kijken welke ideeën er naar boven komen en 
uiteindelijk te gaan kijken wat er daadwerkelijk uitvoerbaar is. Ook hierover wil ik aan jullie vragen, 
heb je ideeën laat dit weten aan een HC lid! 

Dus heb je nog vragen, spreek iemand van de HC aan. 
Ik hoop jullie zo voldoende op de hoogte gebracht te hebben! 

Namens de Horeca Commissie, 

Mandy 
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	Pannenkoekentraining.	
Afgelopen woensdag was het zover: de pannenkoekentraining en knutselmiddag! 
De kangoeroes hebben prachtige kangoeroes met een korf geknutseld en de F- t/m D-jeugd hebben een toffe 
training gehad in de zaal. Deze laatste groep is daarna met z’n allen naar de Staakberg gewandeld, waar we 
met bijna 40 kinderen pannenkoeken hebben gegeten! Er waren een hoop kinderen bij die een paar weken 
geleden bij Balgevoel aanwezig waren en nog een keertje mee kwamen doen, super leuk natuurlijk! Wij 
vonden het een erg geslaagde middag, bedankt aan iedereen die heeft geholpen! 
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	Van	de	F.	
Het	wel	en	wee,	van	Scheldevogels	F	(deel	2),	

	
Met	de	start	van	de	Vastenavend	voor	de	deur,	is	het	wel	weer	;jd	om	het	eerste	
deel	van	de	zaal	te	analyseren.	En	wat	voor	een	eerste	deel.	Op	dit	moment	een	
mooie,	gedeelde	4e	plaats	met	3	punten.	19	doelpunten	hebben	we	zelf	gemaakt	en	
we	hebben	er	maar	23	tegen	gehad.	Dit	zijn	mooie	cijfers,	als	je	bedenkt	dat	de	te-
genstanders	beter	zijn	in	de	zaal,	dan	op	het	veld.	
	
	 	
Ploegen	die	we	dit	zaalseizoen	tegenkomen	zijn	Spring-

field	F1,	DSO	F3,	Juliana	F2,	Korbatjo	F1	en	Good	Luck	F1.	Waar	we	soms	wel	
eens	moeite	mee	hebben,	is	scoren.	Want	dat	doen	we	nog	wel	eens	te	weinig.	
Hoewel	dit	op	de	trainingen	al;jd	wel	heel	goed	gaat	en	dan	scoren	we	heel	
veel.	Nu	hopen,	dat	het	in	de	wedstrijden	ook	gaat	lukken.	We	kunnen	wel	stel-
len,	dat	iedereen	al	eens	heeU	gescoord.	

	
Dit	zaalseizoen	hebben	we	ook	al	veel	meegemaakt	als	ploeg.	Zo	was	de	uitwed-
strijd	tegen	DSO	wel	heel	bijzonder.	30	minuten	lang	wisten	we	geen	doelpunt	te	
maken,	maar	de	laatste	10	minuten	viel	alles	op	zijn	plek.	En	ineens	scoorde	we	er	
5.	Waardoor	we	de	wedstrijd	wonnen.	Of	de	wedstrijden,	waarbij	met	een	super-
speler	mogen	spelen	en	dan	toch	maar	net	verliezen.	Het	blijU	al;jd	heel	knap	en	
fijn,	om	te	zien	hoe	deze	ploeg	elke	week	weer	een	stapje	harder	gaat	werken.	En	
nooit	opgeeU!	
	

Trainingen	zijn	al;jd	een	feestje	om	te	geven.	Er	wordt	elke	weer	hard	gewerkt,	om	
maar	weer	te	groeien.	Nog	steeds	is	de	groei	elke	week	aanwezig.	Al	is	het	de	ene	
keer	een	kleinere	stap	dan	de	andere	keer.	Nog	steeds	hebben	we	een	vaste	fan-
club	met	ouders,	opa’s	en	oma’s,	broertjes	en	zusjes	en	alle	andere	personen	die	er	
bijna	wekelijks	zijn.	Want	dat	maakt	het	voor	de	kinderen	ook	wel	fijn	om	lekker	te	
kunnen	kor]allen.		

	
De	komende	weken	staan	de	laatste	wedstrijden	op	het	
programma.	De	returns	zeg	maar.	Persoonlijk	hoop	ik,	dat	het	ons	gaat	lukken	om	
meer	dan	3	punten	te	behalen.	Maar	dat	is	geen	doel	op	zich.	Wat	dan	wel?	Ik	
denk	dat	het	eerste	doel	zal	zijn	om	veel	plezier	te	hebben	in	het	spelletje.	En	dat	
hebben	de	kinderen	zeker.	En	als	tweede	zou	ik	het	een	mooi	doel	vinden,	om	het	
alle	ploegen	zo	moeilijk	mogelijk	te	maken.	Want	deze	groep	is	super	talentvol,	
zeer	enthousiast	en	geeU	nooit	op.	Een	vaste	groep	van	5	kinderen,	die	er	in	de	
zaal	elke	week	zijn.	

Als	F	kijken	we	ernaar	uit,	om	weer	te	mogen	spelen.	Zeker	thuis,	dan	hopen	we	op	veel	publiek.	Komen	
jullie	ook	eens	kijken,	hoe	goed	en	enthousiast	we	kunnen	kor]allen?	We	hopen	van	wel.	En	anders,	hou	
de	social	media	kanalen	in	de	gaten,	daar	delen	we	elke	week	een	kort	verslag	van	de	gespeelde	wedstrijd.	

Namens	de	F,	Tom	en	Sylvie	
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	Chauffeursschema.	
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