
      27 april 2020



 
Bestuur en contactadressen

Voorzitter Vertrouwenspersonen
Robert Moes 06-21439944 Gert Ouwerling 0164-248971
voorzitter@scheldevogels.nl Kiki van der Valk 06-12577754

Secretaris Trainers / Coaches
Leander Knol 0164-856821 Robert 1+2
Postadres: Staakberg 4a Victor v d Heuvel 3 06-28845231
4613 BL Bergen op Zoom Jantine Adriaanse 4+5 06-44043831
secretariaat@scheldevogels.nl Gert Ouwerling KF 0164-248971

Penningmeester Thymen Stolk	
Thymen Stolk

A      06-45230441
Tim Withagen 06-52757794 Layla van Neck B 06-21131967
penningmeester@scheldevogels.nl Jacco Schillemans B 06-37407270

Leden Maaike Pilanen D 06-21975075
Jolijne Pilanen 06-28290732 Janita Room D 06-17878280
Gertjan Room 06-51379826 Merijn v Vliet E1 06-10714163

Ledenadministratie Eline van Wijnen E2 06-23166469
Jan Groeneveld Quinty Koen E3 06-25105916
ledenadministratie@scheldevogels.nl Jolijne Pilanen F1 06-28290732

Technische Commissie Jorien Bennaars F1
Jolanda Pelle 0167-540714 Layla v Neck KK 06- 21131967
tc@scheldevogels.nl 06-22392895 Merel Raats KK

Wedstrijdsecretariaat
Jolanda Pelle  Senioren + A 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 kwartaal per 1-1-2020

Spelende leden

PR Commissie   4 t/m 11 jaar € 22,05
Maarten Van der Graaf 06-21510797 12 t/m 15 jaar € 25,20
pr@scheldevogels.nl 16 t/m 18 jaar € 28,35

Onderhoudscommissie 19 jaar en ouder € 37,80
Vacant

Niet spelende leden

Horecacommissie Trainende leden, KF en KK € 15,75
Mark Franken 06-10825987 Rustende leden € 9,45

Inschrijfgeld ( eenmalig ) € 7,-

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	het	Bestuur.	

Ook al ligt de competitie stil, wij als bestuur maar ook de commissies, zijn achter de 
schermen nog steeds actief! Zo zijn we bezig om voor de zomer het nieuwe beleidsplan 
klaar te hebben, manieren aan het bedenken om het verloren seizoen enigszins te com-
penseren en proberen we als vereniging online zichtbaar te blijven. 

Een belangrijke verandering komend seizoen, is dat Tim heeft besloten m.i.v. de eerstvol-
gende JAV, te stoppen met zijn functie als penningmeester. De afgelopen 3 jaar heeft hij in 
deze rol gezorgd voor modernisering van deze functie door o.a. de invoering van Clubcol-
lect. Wij zijn hem als bestuur hier erg dankbaar voor. Het bestuur is ook al in gesprek met 
een serieuze kandidaat voor de opvolging van Tim. Wordt vervolgd... 

De aanbieding om een korfbalpaal te lenen, is in goede aarde gevallen! Er zijn inmiddels 
10 palen uitgeleend, en op dit moment zijn er nog een aantal 3 meter en 3,5 meter palen 
met grasplaat beschikbaar. Mocht er meer vraag komen, dan zullen er ook weer palen in-
geleverd moeten worden. 

Dit laatste kan mogelijk ook het geval zijn als er besloten wordt met de jongste jeugd (kan-
goeroes t/m de D) weer te gaan trainen. Zoals afgelopen dinsdag tijdens de landelijke 
persconferentie is meegedeeld, mogen zij volgens de richtlijnen van het RIVM weer gaan 
trainen. De KNKV heeft inmiddels een protocol gepubliceerd en in afwachting van het be-
leid vanuit de gemeente (waarschijnlijk volgt dit 30 april), gaan we kijken hoe en óf we hier 
vorm aan gaan geven. Wat vast staat, is dat de kantine en kleedkamers niet open gaan, 
ouders niet mogen blijven kijken, alle gebruikte materialen naderhand gedesinfecteerd 
moeten worden en dat het veilig moet zijn voor de trainers. In overleg met alle betrokken 
partijen zal er een weloverwogen besluit volgen. 

Jolanda Pelle is namens onze vereniging benaderd door het NOC-NSF over onze donatie 
aan de Voedselbank. Zij hebben hier een leuk artikel over geschreven, wat te vinden is via 
de volgende link https://nocnsf.nl/nieuws/2020/04/sportwereld-tegen-corona-korfbalvereni-
ging-scheldevogels-maakt-de-voedselbank-blij 

#trots!!!! 

Namens het bestuur, 
Robert, Tim, Leander, Gertjan en Jolijne 
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