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Bestuur en contactadressen

Voorzitter Vertrouwenspersonen
Robert Moes 06-21439944 Pierre Withagen 06-38590023

voorzitter@scheldevogels.nl Ellie Van de Graaf 0164-257125

Secretaris Trainers / Coaches
Leander Knol 0164-856821 Robert 1+2+3 +32485478410
Pieter Breughelstraat 26 Thymen Stolk 1+2 06-45230441

4625 BH Bergen op Zoom Bianca Pelle 3 06-20923834
secretariaat@scheldevogels.nl Tom Bernaards 3 06-40771620

Penningmeester Jantine Adriaanse 4+NS 06-44043831
Tim Withagen 06-52757794 Gert Ouwerling KF 0164-248971

penningmeester@scheldevogels.nl Victor v d Heuvel B 06-28845231

Leden Ellie Groeneveld C 0164-251375
Justine Weijenberg Layla van Neck C 06-21131967
Gertjan Room 06-51379826 Maaike Pilanen D 06-21975075

Ledenadministratie Janita Room D 06-17878280
Jan Groeneveld Jolijne Pilanen E1 06-28290732
ledenadministratie@scheldevogels.nl Dagmar Boschman E2 06-24673403

Technische Commissie Jara Moes E2 06-28882389

Jolanda Pelle 0167-540714 Kyona Moes F 06-14461294
tc@scheldevogels.nl 06-22392895 Ilja Kalle KK 0164-265173

Wedstrijdsecretariaat Brian Uit den Bosch KK  
Jolanda Pelle  Senioren 0167-540714    

06-22392895
Joke Luisterburg  B t/m F 0164-266413 Redactie ’t Krantje

06-25434527 Jos Pilanen

Activiteitencommissie krantje@scheldevogels.nl
Victor van den Heuvel 06-28845231 Contributie per maand ( vanaf 1-7-2007 )

Spelende leden

PR Commissie      t/m 11 jaar € 7,-
Maarten Van der Graaf 06-21510797 12 t/m 15 jaar € 8,-

pr@scheldevogels.nl 16 t/m 18 jaar € 9,-

Onderhoudscommissie 19 + € 12,-
Geo Pelle 06-22800869 Niet spelende leden

Donateurs ( minimaal ) € 3,-

Horecacommissie Trainende leden, KF en KK € 5,-
Mark Franken 06-10825987 Rustende leden € 3,-

Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,-

Clubhuis Verplicht verzekering per jaar is verwerkt in de contributie

Staakberg 4a 0164-250389 te betalen op:
4613 BL Bergen op Zoom IBAN nummer NL 58 INGB 0001580367

t.n.v. Scheldevogels, Bergen op Zoom

www.scheldevogels.nl
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� 	Ac$viteiten.	
11-01-2019	 	 Klaverjassen	 	 	 	 	 HC	
18-01-2019	 	 Inleveren	Kopij	krantje	nr.	12	 	 	 PRC	
19-01-2019	 	 Het	Sinterkerst	 en	Nieuwspel	D,C	en	B	 	 AC	
20-01-2019	 	 Krantje	nr.	12	 	 	 	 	 PRC	

01-02-2019	 	 Inleveren	Kopij	krantje	nr.	13	 	 	 PRC	
03-02-2019	 	 Krantje	nr.	13	 	 	 	 	 PRC	
08-02-2019	 	 Klaverjassen	 	 	 	 	 HC	
15-02-2019	 	 Inleveren	Kopij	krantje	nr.	14	 	 	 PRC	 	
17-02-2019	 	 Kantje	nr.	14	 	 	 	 	 PRC	
	 	
01-03-2019																						inleveren	Kopij	krantje	nr.	15																																	PRC	
03-03-2019																						Krantje	nr.	15																																																												PRC	
08-03-2019	 	 Klaverjassen	 	 	 	 	 HC	
04-03	t/m	09-03-2019			Jantje	Beton	collecteweek		 	 														PRC	
15-03-2019																						inleveren	Kopij	krantje	nr.	16																																	PRC	
17-03-2019																						Krantje	nr.	16																																																													PRC	
29-03-2019																						inleveren	Kopij	krantje	nr.	17																																	PRC	
31-03-2019	 	 Krantje	nr.	17	 	 	 	 	 PRC	

06-04-2019	 	 Crazy	Bingo	A	+	senioren	en	Combifit	 	 AC	

� 	Van	de	P.R.	
Goed nieuws! Jasper Krombeen zal vanaf heden de PR commissie komen versterken. We zijn blij met de 
extra handjes om zo alle PR activiteiten van dit seizoen tot een goed einde te gaan brengen. Welkom, Jas-
per! 

We zoeken nog mensen die kunnen helpen bij sponsorzaken en geldwervende activiteiten zoals Jantje Be-
ton, de Grote Clubactie en de rommelmarkt. Meld je aan via pr@scheldevogels.nl of een van de leden van 
de PR commissie.  

Op zondag 10 maart zal de jaarlijkse rommelmarkt weer plaatsvinden op De Staakberg. We organiseren 
deze ook dit jaar weer samen met de andere verenigingen van het sportpark.  
Ruim dus de komende weken je zolder, schuur of woonkamer nog eens goed op en bewaar nog bruikbare 
spullen voor de vereniging. Die leveren mooie extra inkomsten op! 

Inlevermomenten voor rommelmarktspullen worden op een later moment bekendgemaakt.  

Als je wilt helpen bij de rommelmarkt kun je je aanmelden bij iemand van de PR commissie of via 
pr@scheldevogels.nl. 

Groeten, 
De PR commissie  

� 	Chauffeursschema.	

Woensdagavond 9 januari speelt de B1 om 19:00 uur een inhaalwedstrijd tegen ADO B3 die gefloten 
wordt door  Simon 
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� 	Van	de	P.R.	

OUD FRITUURVET LEVERT GELD OP 

Iedereen kan zijn oude frituurvet en bakoliën inleveren in de container met de gele deksel die 
naast de grijze restafvalcontainer staat bij het clubhuis op de Staakberg.  
Graag alles in plastic flessen of jerrycan. 

Wij krijgen van Saver een bepaalde prijs per kilo wat de vereniging geld oplevert. 

Bedankt voor jullie medewerking.                                   
   
                                                                         

LEGE PLASTIC FLESSSEN,  KARTONNEN DRANKVERPAKKINGEN EN BLIKJES 
DRANK LEVEREN GELD OP 

Iedereen kan zijn lege plastic flesjes, kartonnen drankverpakkingen en blikjes drank 
inleveren in de container met de oranje deksel die naast de grijze restafvalcontainer 
en de gele oud frituurvetcontainer staat bij het clubhuis op de Staakberg.  
Graag alles leeg inleveren. 

Wij krijgen van Saver een bepaalde prijs per ingeleverde container wat de vereniging 
geld oplevert. 

Bedankt voor jullie medewerking.                                                                                     
                                                                                                            

OUDE KLEDING EN OUDE SCHOENEN LEVEREN GELD OP 

Iedereen kan zijn oude (sport) kleding en oude (sport) schoenen inleveren in de groen metalen 
container die op de parkeerplaats van de Staakberg staat.  
Graag alles in plastic zakken inleveren en de schoenen indien mogelijk aan elkaar vast maken. 
Wij krijgen van Saver een bepaalde prijs per kilo wat de vereniging geld oplevert. 

Bedankt voor jullie medewerking.    
    
    
   
OUD PAPIER LEVERT GELD OP 
     
Iedereen kan zijn oud papier en karton inleveren in de containers voor oud papier die  
voor de groene kledingcontainer op de parkeerplaats van de Staakberg staan. 
De oud papier containers blijven permanent op de parkeerplaats staan. 
Wij krijgen van Saver een bepaalde prijs per kilo wat de vereniging geld oplevert. 
  

Bedankt voor jullie medewerking. 
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