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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

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.	
Gek om een stukje te schrijven voor het Krantje terwijl het korfbalseizoen stil ligt... Van sport wordt 
wel eens gezegd dat het de belangrijkste bijzaak is, en dat blijkt nu pijnlijk waar. Bijzaak is het nu 
zeker, maar het besef hoe belangrijk korfbal voor eenieder is wordt in zo'n tijd ook duidelijk. Het 
missen van de beweging, het spelletje, het samenzijn en niet wetende wanneer dit weer kan. We 
weten nu dat alle korfbalactiviteiten en alle verenigingsactiviteiten zijn verboden tot 1 juni. Daar-
mee komt naast het einde van het zaalseizoen ook de tweede helft van het veldseizoen te verval-
len. 

Het mixtoernooi wordt voorlopig nog niet geschrapt. Er zal gekeken worden welke maatregelen er 
over enkele weken nog gelden en aan de hand hiervan zal een besluit worden genomen. Mochten 
de maatregelen voor de zomer weer versoepeld zijn, dan hopen we hier nog een extra leuke ver-
enigingsactiviteit van te kunnen maken. De pubquiz wordt uitgesteld en daar wordt na deze crisis 
een geschikte datum voor geprikt.  

Indien mogelijk gaan we de kantine open houden gedurende de zomervakantie. Normaal gespro-
ken gaat de kantine 6 weken dicht, maar na dit verloren seizoen hopen we in deze weken wat te-
rug te kunnen geven, door onze leden de mogelijkheid te bieden in deze periode ook gebruik te 
kunnen maken van ons mooie veld. 
De voorraad uit de kantine die de komende periode over de datum raakt zal worden gedoneerd 
aan de voedselbank.  

Voor de leden die het korfballen écht niet kunnen missen én een tuin hebben die hier groot ge-
noeg voor is, is er besloten dat zij een korfbalpaal met bal mogen lenen. We gaan er vanuit dat we 
er op kunnen vertrouwen dat er zuinig omgegaan wordt met deze spullen en dat de ballen en kor-
ven 's avonds en bij slecht weer binnen worden gestald.  
Heb je interesse, stuur een mail naar gertjanroom@ziggo.nl. Op = op! 

M.v.g. Jolijne 
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	Van	de	T.C.	
TC

Nieuws vanuit de KNKV 
De additionele maatregelen, die het kabinet 23 maart aangekondigd heeft in de strijd 
tegen het coronavirus, hebben de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en 
-evenementen:

 
Oproep: sluit deuren tot 1 juni  
Het KNKV roept alle korfbalverenigingen op om de deuren gesloten te houden tot 1 
juni en last zelf tot die tijd alle KNKV-bijeenkomsten en bezoeken aan verenigingen 
af.
 
Afgelasting (tweede helft) veldcompetitie  
Alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie worden dit sei-
zoen afgelast, evenals alle toernooien en evenementen, behorend bij de veldcompe-
titie. Over de afwikkeling van de veldcompetitie - dus rangschikking en promotie- en 
degradatieregeling  - besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april, dezelfde einddatum 
die eerder aangekondigd is voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie.

Mixtoernooi 
De TC heeft met de mixtoernooi commissie contact gehad en hebben besloten dat 
we eind mei een beslissing over het mixtoernooi nemen. De maatregelen van het ka-
binet in acht nemen en kijken of het raadzaam is om het mixtoernooi doorgang te la-
ten vinden. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Zomervakantie  
De woensdagavonden in de zomervakantie willen wij in samenwerking met de HC 
commissie openblijven van 19.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Ook hier geldt dat het be-
sluit van het kabinet bindend is.

HC  
De Horecacommissie heeft na overleg met het bestuur de producten die over datum 
dreigde te gaan geschonken aan de voedselbank. 

We hebben nog in voorraad 36 flesjes Radler 2.0 deze mogen de voedselbank niet 
aannemen. Wie heeft  hier interesse in. De prijs is 3.00 euro per zes flesjes. Neem 
even contact op met Jolanda 0622392895. 

Kampcommissie  
Helaas kan het kamp dit jaar geen doorgang vinden i.v.m. het coronavirus. We hopen 
volgend jaar weer en geweldig kamp te organiseren.  

Voor iedereen pas goed op je zelf en hopelijk tot gauw.
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