
     20 januari 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
Pieter Breughelstraat 26 Victor v d Heuvel 3 06-28845231
4625 BH 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 Luuk Nuijten KK 0164-242037
Jolanda Pelle 0167-540714 Brian Uit den Bosch KK
tc@scheldevogels.nl 06-22392895

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.	
Het	bestuur	en	de	commissies	zijn	begonnen	met	het	voorbereiden	van	het	beleidsplan	voor	2020-2025	en	daarvoor	
hebben	wij	jullie	mening	en	ideeën	nodig.		
Zouden	jullie	willen	nadenken	over	de	volgende	onderwerpen/speerpunten:	
• Ledenwerving	
• Ledenbehoud	
• InzeDen	van	vrijwilligers	

met	de	volgende	3	trefwoorden:	
• Start								--	dit	doen	wij	nu	nog	niet,	maar	daarmee	moeten	wij	zeker	beginnen	
• Stop									--	dit	doen	wij	nu,	maar	volgens	mij/ons	is	dit	verspilde	energie	
• Doorgaan		--	dit	doen	wij	nu	en	dat	moeten	wij	blijven	doen	

Binnenkort	zullen	bestuursleden	en	commissievoorziDers	jullie	benaderen	om	jullie	input	te	verzamelen.	Daarna	
gaan	wij	verder	aan	de	slag	om	dit	te	verwerken	in	het	beleidsplan.	
Mochten	wij	jou	gemist	hebben	of	heb	jij	later	nog	iets	bedacht,	stuur	het	dan	naar	de	secretaris	
(	secretariaat@scheldevogels.nl	)	of	spreek	een	van	ons	even	aan.	
Wij	houden	jullie	op	de	hoogte!	

Het	bestuur	

	Van	de	P.R.	

Speelt u mee met de Vriendenloterij of bent u van plan om mee te gaan spelen? 
U kunt door mee te spelen met de Vriendenloterij, Scheldevogels steunen door ervoor te zorgen 
dat 50% van uw inleg bij onze club terecht komt. Dit kunt u doen door via de clubsite pagina 
( www.clubs.vriendenloterij.nl) van de Vriendenloterij, Scheldevogels op te zoeken en vervolgens 
een lot te kopen.
Speelt u al mee met de Vriendenloterij en wilt u met dat lot onze vereniging steunen?  
Dan kunt u dit doorgeven aan de ledenservice van de Vriendenloterij door te bellen met  
088-0201020.

Wij willen iedereen die ons op deze manier steunt hartelijk bedanken! 

3

mailto:secretariaat@scheldevogels.nl
http://www.clubs.vriendenloterij.nl


De Grote Clubactie:

Beste leden,
Alle loten van de Grote Clubactie zijn verkocht of geïncasseerd en het is dus ook duidelijk hoe 
veel wij met elkaar onder de eindstreep hebben binnen gebracht voor onze vereniging!
Dankzij de inzet van iedereen en in het bijzonder onze jeugdleden hebben wij een bedrag van € 
959,30 opgehaald! 

Onze meest fanatieke groep lotenverkopers zijn onze D’s die als team verreweg de meeste lo-
ten hebben verkocht en met deze topprestatie met elkaar aan het begin van het veldseizoen als 
beloning lekker frietjes mogen eten in de kantine! Super gedaan jongens en meiden! 
Uiteraard mag er ook niet vergeten worden dat er een shirt met naam te winnen viel voor het lid 
dat de meeste loten verkocht. Dit jaar is deze prijs gewonnen door Jenske van Hal! Zij verkocht 
in totaal 35 loten. Het was heel spannend dit jaar, want Jenske werd op de voet gevolgd door 
een paar van haar andere fanatieke teamgenootjes. Heel erg bedankt voor jullie inzet! 
Voor degene die nog willen controleren of ze nog iets gewonnen hebben, heb ik de uitslagenlijst 
toegevoegd. Ook kunt u online de lot checker openen via https://www.clubactie.nl/Lotchec-
ker_2019

Jantje Beton:

Van 2 tot en met 7 maart gaat Scheldevogels weer collecteren voor Jantje Beton. 
Wij zijn hiervoor op zoek naar collectanten op één van bovenstaande data. 
Het collecteren kost je een klein uurtje, ongeveer van 17.30 uur tot 19.00 uur, en de collecte 
wordt altijd gezamenlijk gelopen met een groepje collectanten.
Wil jij ons helpen om geld in te zamelen voor Jantje Beton en onze eigen vereniging? (De helft 
van het opgehaalde bedrag is voor Scheldevogels) Twijfel dan niet en meld je aan bij Layla van 
Neck of één van de andere PR leden. 
Het opgehaalde bedrag zal ten goede komen aan materialen voor bijvoorbeeld de KangoeroeK-
lup en andere jeugdactiviteiten. 
Vergeet niet: vele handen maken licht werk!
Alvast hartelijk dank voor jullie inzet
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