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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

Iets later dan we van plan waren, is hier toch het volgende clubblad.
Nog steeds zijn de activiteiten binnen onze vereniging zeer beperkt, maar een 
aantal zaken gaan gewoon door. 
Dus weinig te melden en nog steeds is de inbreng van onze leden zeer beperkt.

Dus niet zoveel artikelen in dit blad.
Belangrijk is de Algemene Ledenvergadering. Onze vereniging staat op een 
cruciaal punt in haar bestaan. Zeg maar rustig in het voortbestaan. Het bestuur 
zal daar op korte termijn nog eens bij alle leden op terug komen.
Bij heel veel (kader)functies binnen onze vereniging is de prognose voor wat 
betreft voortgang zeer kritiek.

Mensen gaan of moeten binnenkort stoppen en of er vervanging komt moeten 
we nog maar afwachten. En dat juist op het moment dat we ondanks alle 
ontwikkelingen  van de afgelopen tijd een financieel gezonde vereniging zijn.

Aansluitend hierop ook de voortgang van het clubblad. In het vorige clubblad 
heb ik al aangegeven dat ik aan het einde van het seizoen (juli 2021) ga 
stoppen met de coördinatie en de hoofdredactie van het clubblad.

Dit heeft helemaal geen schok te weeg gebracht (had ik ook niet echt verwacht), 
maar ook heb ik geen enkele reactie gekregen op mijn verzoek aan de leden 
om je aan te melden ter ondersteuning en overnemen van deze taken.
Dit heeft me wel teleurgesteld!
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Maar dus alleen als er een hoofdredacteur komt, die vanzelfsprekend alle 
ondersteuning krijgt van de huidige redactie, is de voortgang gegarandeerd. 
Gebeurt dit niet dan is het logische gevolg dat dit helaas het laatste seizoen 
van ons clubblad is.

Dit is dan jammer, maar het is helaas niet anders.
Reacties en nadere informatie bij mij of op mail : PR@sc-elistha.nl
Ook staat er nog een aparte oproep elders in dit blad.

Artikelen en stukjes voor het clubblad kunt u inleveren op: 
clubblad@sc-elistha.nl

Hopelijk zien we elkaar weer snel op de Pas.

Met vriendelijke groet

Wim Hendriks
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ADVIES
CREATIE
REALISATIE

Bel Ernst Staal voor een kennismaking 026 30 10 110, 
of stuur een mail naar info@yourdentity.nl

Als creatief bureau geven we 
vorm aan zaken, online en offline.
 

WWW.YOURDENTITY.NL
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ALGEMENE  
LEDENVERGADERING

7

Beste Leden, 

Het bestuur van SC Elistha nodigt u uit voor de algemene 
ledenvergadering, op vrijdag 26 maart 2021 om 20.30. 

De vergadering vindt, ivm COVID19, digitaal plaats. De vergadering zal 
plaatsvinden via Zoom. 

Aanmelden is noodzakelijk, via secretariaat@SC-Elistha.nl. 

Aanmelding moet uiterlijk 21 maart geschieden, zodat we u tijdig e.e.a. 
kunnen toesturen. Ook ontvangt u dan de link waarmee u kunt inloggen. 

Bestuur SC Elistha 
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Allereerst hopen we dat iedereen gezond is! 
Dat is in deze tijd het allerbelangrijkste. 

Het is nu bijna een jaar geleden dat we voor het eerst in een lockdown 
gingen. Een jaar waarin we nauwelijks hebben kunnen voetballen. 
Gelukkig heeft de jeugd de afgelopen maanden wel door kunnen 
trainen. En ook het eerste heeft getraind. Maar we missen allemaal de 
zaterdagen op en langs het veld.

 Overeenkomst met de trainers van Elistha 1 verlengd
Het bestuur heeft grote waardering voor de trainers van Elistha 1, Johan 
Hendriks en Andy Sapuletej. Daar waar veel trainers in de regio hun 
spelers maar wat “thuisoefeningen” mee geven, staan Johan en Andy 
twee keer per week met de selectie op het veld. In tweetallen, op 1,5 meter. 
Maar toch slagen ze er elke week weer in om de spelers te motiveren 
naar de training te komen. Alleen de sneeuw van enkele weken geleden 
kregen ze even niet geruimd.

We zijn er dan ook trots op dat we kunnen mededelen dat Johan en 
Andy ook het komende seizoen weer voor de groep staan. En we hopen 
dat dit wel een gewoon seizoen zal worden. In elk geval wensen we 
Johan en Andy veel succes!

 Jeugd traint door
Groot respect hebben we ook voor de jeugdtrainers, die er elke keer weer 
in slagen om de spelers naar De Pas te krijgen voor de trainingen. Het is 
belangrijk dat de jonge leden blijven bewegen. Trainen is bovendien een 
mooie uitlaatklep, zeker in deze tijd. Het is mooi om te zien dat er voor 
de jeugdspelers af en toe een uurtje is waarin “normaal” getraind kan 
worden.

VANUIT HET
DAGELIJKS BESTUUR 



 Trainingspakken jeugdtrainers
De jeugdtrainers hebben de afgelopen tijd allemaal een nieuw Elistha-
trainingspak ontvangen. Ook hiervan staan foto’s elders in dit clubblad.

 ALV op 26 maart
In de hoop fysiek bij elkaar te kunnen komen, is de Algemene 
Ledenvergadering een aantal keren uitgesteld. We hebben deze nu op  
26 maart gepland. 
De ledenvergadering is digitaal via Zoom. 

Aanmelden voor de ledenvergadering is noodzakelijk. Dit kan door een 
mailtje te sturen naar secretariaat@sc-elistha.nl. Aanmeldingen moeten 
uiterlijk 21 maart binnen zijn, i.v.m. het versturen van de stukken en de 
link waarmee u kunt inloggen. 

 Denk aan onze sponsoren!
Onze sponsoren zijn veelal ondernemers die het in deze tijd moeilijk 
hebben. En toch blijven ze onze club steunen. Wij kunnen met zijn allen 
wat terugdoen, door onze sponsoren te steunen. Achter in dit clubblad 
staat de lijst van onze sponsoren. 

Het bestuur,

Martin de Goey (voorzitter) 
Pascalle Overeem (secretaris) 
Jurroen Cluitmans (penningmeester en vice-voorzitter)
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VITAAL SPORTPARK
DE PAS
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Een paar jaar geleden is ergens bedacht dat het leuk zou zijn om 
van ons sportpark een Vitaal Sportpark te maken. Inmiddels zijn 
de veranderingen goed zichtbaar. Naast veel wandelpaden zijn er 
speeltoestellen geplaatst en is ons derde veld veranderd in een klein 
kunstgrasveld. 

Naast het voldongen feit dat uitbreiding voor ons hier nooit meer 
mogelijk lijkt, is verder besloten dat het sportpark open is. Dus 
iedereen mag overal lopen en van alle velden gebruik maken. Wie de 
rommel opruimt is nog niet helemaal geregeld.

Verder heeft dit voor ons de consequentie dat het doorlopende pad 
over de Pas achter ons doel langs loopt. Dus langs ons gebouw en 
dan via de ingang bij ons kassahok.

Links de loop van het pad langs ons hoofdveld. 
De ballenvangers zijn verplaatst en in de afrastering geplaatst.Er zijn 
wel mooie poorten en hekken geplaatst om onze eigendommen af te 
sluiten. 
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Een poort voor het afsluiten van onze trainingsdoelen.

En poorten en hekken om ons terrein en de kleedkameringang af te sluiten.
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Nu maar hopen dat we op niet al te lange termijn weer op een normale wijze 
gebruik mogen maken van onze velden en accommodatie.
De tijd zal leren in hoeverre het Vitaal Sportpark gaat voorzien in een 
behoefte.
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VACATURE:
HOOFDREDACTEUR

BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

Elistha geeft zes keer per jaar een clubblad uit voor haar leden. 
Dit magazine wordt gemaakt o.a. door het verzamelen van bijdragen van 
enthousiaste  leden. 

De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de eindredactie en het tijdig 
verschijnen van het clubblad. 

Hij/zij schrijft zelf ook artikelen is verantwoordelijk voor de vormgeving. 
De huidige hoofdredacteur heeft na 16 jaar besloten te stoppen dus zoeken we 
een opvolger met ingang van het volgende seizoen. (1 juli 2021)
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SC ELISTHA
CLUBBLAD!
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Wat doet de hoofdredacteur:

•  Verzamelt en verwerkt de copy in de vorm van artikelen, foto’s en 
dergelijke in digitale vorm;

•  De copy in het stramien van het clubblad plaatsen en geschikt maken 
voor publicatie;

• Aangeleverde teksten controleren en zo nodig corrigeren;
•  Het tijdig aanleveren van de copy bij, en het onderhouden van contact 

met Yourdentity. Hier wordt het clubblad gemaakt;
• Het onderhouden van contacten met de PR commissie en het bestuur.

Wat is handig:

•  Handig zijn met en het beschikking hebben over een computer met een 
internetverbinding. Voor het ontvangen van redactie gerelateerde email 
is een email adres beschikbaar binnen het domein van Elistha;

• Kennis te hebben van programma’s zoals Word en Acrobat Reader;
• Voldoende kennis van de Nederlandse taal.

Als je interesse hebben na het lezen van deze informatie of wil je nog iets meer 
weten dan kun je contact opnemen met de huidige hoofdredacteur 
Wim Hendriks, tel. 06-13857973 of via mail pr@sc-elistha.nl.

Uiteraard wordt je goed ingewerkt en begeleid, terwijl de huidige hoofdredacteur 
de eerste tijd nog op de achtergrond aanwezig zal zijn om je te helpen bij het 
vervullen van bovenstaande werkzaamheden.
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Zoals jullie weten zijn wij bij Elistha erg trots op onze vrijwilligers. Zonder 
deze mensen zouden wij/onze kinderen niet kunnen voetballen en had 
onze mooie club geen bestaansrecht gehad. Reden genoeg dus om eens 
te horen en te lezen wat onze vrijwilligers zoals bezig houdt en hoe hun 
Elistha hart klopt.  

In de vorige editie was Maurice de Busschere aan het woord. Hij gaf het 
stokje door aan Jasmina van Oojen en Jacquelien Burgers.

EVEN 
VOORSTELLEN
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Naam, leeftijd, werk, verliefd/verloofd/getrouwd, 
kinderen/kleinkinderen, hobby’s etc. 

Mijn naam is Jacquelien Burgers, 54 jaar, chauffeur leerlingvervoer, 
vrijgezel, 2 dochters en 1 zoon en pas oma geworden. Mijn hobby`s zijn 
natuurlijk voetbal kijken en uitgaan.

En mijn naam is Jasmina van Oojen, getrouwd met Patrick, moeder van 
2 en iets boven de 40. Ik werk bij Centraal Beheer. 

Wanneer is jouw Elistha hart gaan kloppen? 
(hoe ben je bij Elistha terecht gekomen)

Jacquelien: Mijn zwager Jan Dulos en neef Gerard Dulos hebben 
hier gevoetbald (Gerard nog steeds) vandaar Elistha, en daar ben ik 
supertrots op! Dus al heel veel jaren dat mijn Elistha hart klopt.

Jasmina: Mijn zoontje Dennis kwam in de F bij Elistha. Ik had altijd zo 
iets van: ik werk fulltime, huishouden en dan ook nog een zaterdag op 
het veld dan heb ik geen weekend enzovoorts, tot ik besefte dat onze 
vrijwilligers allemaal in dezelfde situatie zaten, sommige misschien nog 
drukker. Ik kijk er nu anders naar, het is hobby geworden. En er is altijd 
een excuus om iets niet te doen hé.

Welke functie(s) heb je tot nu toe vervuld binnen Elistha? 
Welke functie vond je het leukst?

Jacquelien: Ik doe de zaterdagdienst of wanneer er wedstrijden van de 
jeugd zijn verzorg ik de ontvangst. Dat vind ik echt super leuk om te 
doen!

Jasmina: Heel in het begin heb ik hier en daar een trainer een beetje 
geholpen. Daarna kwam ik bij de zaterdagdienst.
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Wat maakt Elistha een speciale club?

Jacquelien: Het is een grote familie en je maakt er vrienden voor het 
leven! Niemand is meer of minder dan de ander.

Jasmina: O wat ik het allerleukste vind is dat binnen de club iedereen de 
spelers kent! Van de zaterdagdienst tot de voorzitter tot de baas van het 
gras. Het is gemoedelijk, knus, en contacten zijn snel gelegd.

Wat kan er beter binnen onze club?

Jacquelien: Klinkt cliché maar Ik heb eigenlijk niets wat beter kan.

Jasmina: Communicatie kan beter, daar schort het soms iets aan.

Wat is er al erg goed voor elkaar binnen Elistha?

Jacquelien: Iedereen is welkom bij Elistha. Er wordt veel aandacht aan de 
jeugd gegeven. Mijn zoon Johnny is hier begonnen in de F-jes en heeft 
heel veel geleerd. 

Jasmina: Betrokkenheid! Als ik binnen de vrijwilligers kijk is iedereen 
bereid om elkaar te helpen en iedereen erg betrokken met elkaar.
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Waarom is het belangrijk om vrijwilliger te zijn?

Jacquelien: Omdat alles bij een sportclub op vrijwilligers draait. Zo 
belangrijk!!!! Dus mensen meld je aan als vrijwilliger. Je bent zo nodig, 
het is gezellig en je bent betrokken bij je kind.

Jasmina: Allereerst voor jezelf: hoe leuk is het om betrokken te zijn met 
wat je kind doet, samen met je kind een “dingetje” te hebben zoals mijn 
eigen zoon dat noemt. En zonder vrijwilligers geen voetbal.

Wat is jouw leukste Elistha moment?

Jacquelien: Dat zijn 2 momenten. Toen Mijn dochter Gabriela naar haar 
ongeluk (onderbeen verloren) met haar prothese weer op het veld stond 
hier bij Elistha en toen Johnny voor het eerst kampioen werd met de D1. 
Trots hoor!

Jasmina: Jeetje, inmiddels zoveel dingen meegemaakt die leuk zijn. Ik 
heb de grootste lol op zaterdag. De feestjes zijn ook erg leuk.

Wat is jouw minst leuke Elistha moment?

Jacquelien: Heb ik niet.

Jasmina: Pfoe, misschien als kinderen gewond raken op het veld en 
verdrietig zijn. Ze willen getroost worden door ouders maar die staan net 
bij de Intratuin. Ik vind dat het minst leuk.
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Waar erger jij je het meest aan en waar heb je veel 
respect voor op en rond het voetbalveld?

Jacquelien: Als mensen denken alles beter te weten hoe het bij de club 
gaat maar er zelf nooit zijn. Respect heb ik voor scheids- en grensrechters 
en ook de jeugdscheidsrechters. Die krijgen soms wat bagger over zich 
heen hoor.

Jasmina: Ik erger me het meest aan mensen met veel commentaar 
over wat er niet goed is: dan moet je je aanmelden als vrijwilliger en 
meehelpen/meedenken waar het beter kan. Ik vind dat zo makkelijk: 
langs de kant staan en mopperen.

Ik ben vooral heel erg trots op de jeugdscheidsrechters!!  Ze staan op 
het veld een wedstrijd te fluiten, krijgen soms erg veel over zich heen en 
toch: in hun vrije tijd in plaats van te “chillen” komen ze naar de club om 
te helpen en zorgen ervoor dat wedstrijden gespeeld kunnen worden. 
Respect hoor dat ze dat op een jonge leeftijd allemaal al doet.

Wil je nog iets kwijt?

Jacquelien: Elistha een heerlijke voetbalclub en mijn hart zal altijd oranje 
blijven. En die zaterdagen doe ik met liefde!!!
Jasmina: Ja, laten we snel weer gaan voetballen. Mijn zaterdagen zijn nu 
wel erg leeg!

Tot slot. Aan wie geven we het stokje door?

In koor: Tom Koeslag!

19

EVENVOORSTELLEN



Dorpsstraat 69 • 6661 EH Elst

0481 37 12 06

info@hanswonen.nl

www.hanswonen.nl 

kvk: 090347100

btw: NL1650070060B02

bank: NL86INGB0001719640

Colors @ Home van Aalst
heet vanaf nu

HANS ! wonen
met de service en de persoonlijk aandacht als vanouds

maar met een nieuw en geheel eigen 
assortiment kwaliteitsproducten voor woningdecoratie
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SC ELISTHA APP

Het is mogelijk je eigen favoriete team(s) toe te  voegen. Je 
ziet o.a. teaminformatie met trainings tijden, afgelastingen, 
 uitslagen,  verslagen, programma,  standen e.d.

Een leuke feature in de nieuwe app is dat je langs het veld 
direct verslag kunt doen van een wedstrijd, middels een foto, 
stukje tekst of het melden van een doelpunt. Zoek in de store 
op "Voetbalassist club app" en download de app. Zoek daarna 
Elistha op als club.

Download hier de app!
Android: https://tinyurl.com/lhdfx84
iOS: https://tinyurl.com/ybjmvz7b

ALLE INFORMATIE VAN 
JOUW FAVORIETE CLUB
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LEDENSHOP
SC ELISTHA
ELISTHA HEEFT, IN SAMENWERKING MET 
SNELDERS SPORT UIT ELST, EEN LEDENSHOP.

De ledenshop biedt leden van Elistha de mogelijkheid 
items uit de unieke clubcollectie aan te schaffen. Onder 
het kopje ‘Clubcollectie’ zijn de (bedrukte) kledingstukken 
te bestellen die specifiek door Elistha geselecteerd zijn. 
Behalve onze eigen clubcollectie, biedt de Ledenshop 
ook de mogelijkheid overige items  te bestellen, onder 
‘Teamwear’ en ‘Accessoires’.

De aankopen die je in de Ledenshop doet, leveren direct 
voordeel op voor Elistha. Iedere bestelling draagt bij aan 
de bonus die Elistha van de kledingsponsor ontvangt. 
Zo maak je met een aankoop in de Ledenshop dus niet 
alleen jezelf of iemand anders blij, maar doe je ook iets 
goeds voor je club!

De Ledenshop is ingericht om het bestelproces van de 
clubcollectie voor zowel Snelders Sport, als Elistha en 
haar leden zo gemakkelijk en eenvoudig mogelijk te 
maken.

Levering van je bestelling vindt plaats via Snelders Sport. 
Als je een bestelling plaatst, kun je deze binnen enkele 
dagen daar ophalen. Daar wordt behalve de levering 
ook de eventuele bedrukking van je teamkleding 
verzorgd.

De ledenshop vindt je hier: 
https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/
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Het is nu ook mogelijk een mooi clubsetje van Elistha te 
bestellen. Het setje bestaat uit:

Een blauwe shirt, witte broek, blauwe kousen, een trainings jack 
zwart met oranje nek en  zwarte trainingsbroek. 

Het Elistha logo en de initialen worden er  gratis opgedrukt.

En dit alles voor slechts € 89,99.

CLUBSET
SC ELISTHA

Bestellen kan op de volgende site: 
https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/set-sc-elistha

SETDEAL

€ 79,99JR  € 110,97               
SR € 118,97

per set incl initialen en SC Elistha logo.

UNISEX SETDEAL

€ 79,99 JR  € 110,97               
SR € 118,97

per set incl initialen en SC Elistha logo.

UNISEX

SETDEAL UNISEX

€ 89,99
per set incl. initialen en SC Elistha logo.

SETDEAL

€ 79,99JR  € 110,97               
SR € 118,97

per set incl initialen en SC Elistha logo.

UNISEX

JR €104,50   89,99
SR €112,50  89,99
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sieraden, fashion & more

Dorpsstraat 74, 6661 EN Elst, 0481 37 27 83
Stikke Hezelstraat 51, 6511 JV Nijmegen, 024 322 30 57 
info@jewelzenmore.nl  www.jewelzenmore.nl      

Rijksweg Noord • 6661KA ELST
Restaurant: 0481 - 372082

Pizza service: 0481 - 377307



Dorpsstraat 92
6661 EP Elst GLD

Ook voor uw catering! 
www.cateringdeleeuw.nl

Topslager de Leeuw

Industrieweg Oost 33
6662 NE Elst
tel: 0481-371338

www.garagegijsberts.nl
info@garagegijsberts/nl

Bouwcenter HCI Elst 
Handelsweg 2

6662 NH Elst 
www.bouwcenter.nl

AL MEER DAN 
90 JAAR EEN 
BEGRIP IN DE 
BOUWWERELD!
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NIEUWE TRAININGSPAKKEN 
VOOR DE JEUGDTRAINERS

Het bestuur van SC Elistha heeft mooie nieuwe trainingspakken voor de 
trainers gekocht. Nu maar hopen dat we ze snel weer mogen showen aan 
iedereen!
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ALS JE DIER JE LIEF IS





LANGS HET HOOFDVELD VAN ONZE 
 ACCOMMODATIE STAAT EEN GROOT 

 AANTAL RECLAMEBORDEN.

Wij zijn blij en dankbaar dat een groot aantal sponsoren ons 
op deze wijze ondersteunen. Er is nog plaats voor uitbreiding en 
 hiervoor is er nu een actie gaande.

Het loont nu om actief een bordsponsor te werven. Als je bij de 
PR Commissie een sponsor aanmeldt die intresse heeft in een 
 reclamebord en dit resulteert in een driejarig contract, krijg je een 
VVV bon ter waarde van 50,- euro.

Heb je een sponsor gevonden? Neem contact op!
Mail naar: pr@sc-elistha.nl

SPONSOR 
BORD€N

ACTIE

29
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NOG GEEN
ADVERTENTIE?

MELD JE NU AAN!

PR@SC-ELISTHA.NL



Logis Hotel - Restaurant “Het Wapen van Elst”
Dorpsstraat 28  •  6661 EL Elst

Tel.: +31 481 - 37 14 96
info@wapenvanelst.nl  •  www.wapenvanelst.nl



VOETBALCLINIC
SKILLGAMES

32

Zaterdag 20 februari was het dan zover. De sneeuw was op tijd van 
ons hoofdveld verdwenen en in een stralende zon stond voor de 
Elistha jeugd een leuke voetbalclinic skillgames op het programma. 
Deze clinic werd georganiseerd door Voetbaloa Academy en met 
hulp van onze eigen jeugdtrainers hebben we de jongste spelers een 
onvergetelijke ochtend kunnen bezorgen. 

De spelers zijn aan de slag gegaan met verschillende fungames 
waarin iedereen zijn/ haar skills kon tonen. Zo hebben de spelers hun 
schotkracht kunnen meten (km/u), gestreden in een smartgoal dribbel 
challenge, real life Rocketleague en Mens erger je niet gespeeld, op 
Fifa targets geschoten en zelfs een potje kunnen lasergamen.

Enthousiast en voldaan hebben de spelertjes de clinic afgesloten met 
een afkoelend drankje en chips. 

Een speciaal bedankje gaat uit naar de jeugdtrainers/ stagiaire die 
met veel enthousiasme voor begeleiding heeft zorggedragen en de 
wederom top verzorgde broodjes van Koosje en appelflappen van 
Pascalle!

Jeroen.

Hier volgen nog een aantal sfeerfoto’s, meer te zien op deze site:

https://voetbaloa.com/voetbaldag-elistha-skillgames-carrousel/
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 Wij zijn geopend van dinsdag 
t/m zondag 
   
Tijdens schoolvakanties en in juli en 
augustus zijn wij de gehele week 
geopend.

Onze keuken is geopend van 11.00 
uur tot 20.00 uur.       

 De Pannekoekenbakker 
   Slijk-Ewijk 

   Valburgsestraat 22 
   6677 PC Slijk-Ewijk 
   Tel.: 0488-430179 

    
   www.pannekoekenbakker.nl 

 De Pannekoekenbakker 
Slijk-Ewijk 

   Altijd een feest! 

20181006141919_3736.adpro.indd   1 10/6/2018   2:19:30 PM

De Klomp 4, 6745 WB De Klomp
Tel: (0318) 57 14 57

Lorentzstraat 1B, 6716 AD Ede
Tel: (0318) 61 05 75

Valburgseweg 68, 6661 EW Elst
Tel: (026) 47 42 408

Voor inloopspreekuren en 
overige openingstijden zie 
onze website

www.deklompdierenartsen.nl

lasersnijden   watersnijden   buigen   lassen

RVS   staal   aluminium

Valburg   0488-431678   www.josklomp.nl   info@josklomp.nl
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TALENTJE?

WWW.SC-ELISTHA.NL

Je bent bij ons altijd welkom!

SC ELISTHA!

Voor informatie mail: jeugdapc@sc-elistha.nl 36



WEGWIJZER
SC ELISTHA 

ALGEMENE GEGEVENS

Bezoekadres    :  De Pas 5, 6662 BK Elst.
Telefoonnummer   : 0481-371849
Postadres    : SC Elistha, Postbus 111, 
      6660 AC Elst
E-mail    : secretariaat@sc-elistha.nl

CONTACTPERSONEN BIJ ELISTHA

I.v.m. privacywetgeving worden alleen de algemene 
 mailadressen weergegeven

Dagelijks Bestuur   :  secretariaat@sc-elistha.nl
Penningmeester   : penningmeester@sc-elistha.nl
Jeugdvoorzitter   : jeugdvoorzitter@sc-elisth.nl
Jeugd coördinator :  : jeugdapc@sc-elistha.nl
Technische commissie jeugd : jeugdtc@sc-elistha.nl
PR commissie   : pr@sc-elistha.nl
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CONTRIBUTIE
PER 01-06-2019 VOOR HET SEIZOEN 2020/2021

TEAM       BEDRAG  

Senioren      € 215,00 + pasfoto
Senioren 35+      € 115,00 + pasfoto
Senioren 45+      € 115,00 
JO19   geboren na 1-1-2002 € 198,50 + pasfoto
JO17   geboren na 1-1-2004 € 172,50 + pasfoto
JO15-M015  geboren na 1-1-2006 € 155,00 + pasfoto
JO13-M013  geboren na 1-1-2008 € 145,00 + pasfoto 
JO11   geboren na 1-1-2010  € 136,00  + pasfoto indien 10 jaar of ouder
JO9   geboren na 1-1-2012  € 112,50
JO7   geboren na 1-1-2014  €   72,50
Niet voetballend lid      €   55,00
Trainers / leiders     €   20,00     (bondscontributie) 

Betalingen t.n.v. SC Elistha op rekening:

NL80 ABNA 0515729302

SLUITINGSDATUM KOPIJ:
15 APRIL 2021
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ONZE SPONSOREN 
2021

CLUBBLAD ADVERTEERDER
AMI KAPPERS kapper      ING.BUREAU SELMAN.
AUTOBEDRIJF BEUSE      IUVARE, administratie en belastingen
CAFÉ IN DEN OMMELANDEN    JACCO VAN MARWIJK groente en fruit
DA VAN OORT drogisterij     JEWELZ & MORE
DE KLOMP, dierenartsen     L’ITALIANO ristorante pizzeria
DE LEEUW TOPSLAGERIJ     MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN
DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk   MANTEL for fashion and sport
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE   MEGALUX rolluiken en zonwering
DRIES EN CO, restaurant     NOTARISSEN ELST
EXPERT ELST electronica winkel     OUWERLING OPTICIENS
FINZIE, Hypotheken, Verzekeringen en Sparen.   RISTORANTE ROMA pizzeria bistro
FITNESS EN GEZONDHEIDSCENTRUM ELST   ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf
GIJSBERTS , garage       SJAAK ARNS, Tankstation en bandenservice
HANS WONEN      SNELDERS SPORT
HCI Bouwcenter      VAN HULZEN cafetaria
HENDRIKS cafetaria en catering    VINK HEKWERKEN ELST
HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant   YOURDENTITY advies, creatie en realisatie

BANNER WEBSITE
DRIES EN CO restaurant     HENDRIKS CLEANING
GOED PLAN NL, autorijschool     IMPACT  PERSONEEL
HENDRIKS CAFETARIA EN CATERING    SNELDERS SPORT

RECLAME OP KLEEDKAMERDEUR 
AUTOSCHADE ELST      HENDRIKS CAFETARIA
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE   JUMBO MACLEANE
FINE FOOD VILLAGE      STREEKWINKEL DE LINGEGAERDT
 
SCOREBORD SPONSOREN
KEMPKES LANDMETEN BV
TOON DE JONG RECLAME
TOPSLAGERIJ DE LEEUW

OVERIGE SPONSOREN
AUTOSCHADE ELST      (reclamebord in ballenvanger)
ERIC  VAN OOIJEN      (financiele bijdrage)
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ONZE SPONSOREN 
2021

RECLAMEBORD SPONSOREN
ALBERT HEIJN       HUISMAN, electrotechniek
ALBERT VAN KLEEF, klusbedrijf     HYPOTHEEKHUYS ELST
ANEMOS,  Grieks specialiteiten restaurant   IMPACT PERSONEEL B.V.
ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant    ING. BUREAU SELMAN
AUTOBEDRIJF BEUSE      IUVARE, administratie - belastingen
AUTOBEDRIJF MUYS      JANSEN MAKELAARS 
AUTOBEDRIJF TIP      JOS KLOMP METAALBEWERKING
AUTOSCHADE ELST BV     JUMBO, supermarkt Mc.Leane
AUTOSERVICE LAMPRECHT     KLINGELE GOLFKARTON
AUTOSTUART ELST      LINGE HOTEL ELST
BANKET BAKKERIJ PAUL JANSSEN    LINOCARE, vloeronderhoud
BRASSERIE BINX op de Hucht, restaurant   MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN
CAFÉ ‘T FORT       MANTEL for fashion and sport
CAFETARIA VAN BURK      MEURS, loodgietersbedrijf
CARWASH CENTER Elst autowassen    MIKO, koffie / lavadrinks
CEES VAN WOUDENBERG     NATUURSTEEN- & TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND
CHR. MULLER TOUW BV     NOTARISSEN ELST
COPY & SEND ontwerpen     OVERBETUWE COLLEGE,
CROSSGYM ELST      OMNISIGN, reclame design bureau
CTB Accountants en Belastingadviseurs B.V   OUWERLING OPTICIENS
DE KLOMP, dierenartsen     OZON BV afval olie
DE VARIABELE NL      PIZZA ROMA, italiaanse pizza service
DE LEEUW, Top slager      RGS GLAS ELST
DENNED, Beheer en Onderhoud BV    RONNIE DUNNINK AUTOSERVICE
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE   SJAAK ARNS, Tankstation en Bandenservice.
DRIES EN CO, restaurant     SNAPPERZ, Seafood
ETOS ELST       SNELDERS SPORT
EXPERT Elst       SNS BANK
FINE FOOD VILLAGE      STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 
FINZIE, Hypotheken, Verzekeringen en Sparen.   UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN
FITNESS EN GEZONDHEIDSCENTRUM ELST   WIDO BV, kraanbedrijf
HCI Bouwcenter      WITJES, makelaars
HENDRIKS, cafetaria      IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.
HENDRIKS CLEANING      YOURDENTITY, Geeft vorm aan zaken.
HET WAPEN VAN ELST, hotel-café-restaurant   ZOLL, Medische apparatuur & Softwareoplossingen

WEDSTRIJDBAL EERSTE ELFTAL SEIZOEN 2020-2021
AUTOSCHADE ELST      KEMPKES LANDMETEN
EDDIE VAN OOIJEN      LEX VILIER AUTOBEDRIJF
FINE FOOD VILLAGE      MARTENS METAAL
GARAGE BROEKHUIS      RENE VAN DAM RIJWIELEN
HENDRIKS CAFETARIA EN CATERING    SNELDERS SPORT
IMPACT PERSONEEL      STEENHANDEL GELSING
JOB JANSEN       WILLEMSEN WONEN
JUMBO MACLEANE      WIM STRAATMAN SCHILDERWERKEN
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