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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

Hierbij het eerste clubblad van het seizoen 2019-2020.
Voor de meesten zit de vakantie er al weer op en de actieve 
voetballers zijn al weer begonnen met de trainingen.

Voor veel vrijwilligers was er niet echt een zomerpauze. Naast het 
vaste groepje dat zorgt voor de uitstekende staat van onze accom-
modatie zijn er natuurlijk meerdere vrijwilligers die zorgen dat de 
vereniging zo goed draait. Denk ook maar eens aan de senioren en 
vooral de jeugdcommissie, die er elk jaar weer een klus aan hebben 
om de teams in te delen. Steeds maar aanpassen en dan is nog niet 
iedereen tevreden. Helaas lukt het dan niet om iedereen tevreden 
te houden. Verder is een nijpend probleem het tekort aan jeugd-
trainers. Hopelijk komt daar op korte termijn een oplossing voor.

De afronding van het vitale sportpark nadert met rasse schreden. Het 
doet wel wat met me als ik zie wat er met ons derde veld is gebeurd. 
Niet iedereen is er van overtuigd dat dit allemaal een vooruitgang 
is. De communicatie loopt ook niet altijd even goed. Zo moesten we 
met spoed (zonder vooraankondiging) 8 reclameborden tijdelijk 
verwijderen i.v.m. een nieuwe ballenvanger. Toen die er stond 
konden we de borden niet meer terugplaatsen.

In dit clubblad o.a. nieuws van het bestuur, foto’s van de afsluiting en 
nieuws van het eerste elftal. Verder een uitnodiging en agenda van 
de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op vrijdag 27 
september 2019. 
Het komt helaas HEEL weinig voor dat er vanuit commissies en le-
den kopij wordt aangeleverd. Ik doe dus weer eens een dringende 
oproep om ook het komende seizoen nieuws, wedstrijd verslagen en 
dergelijke door te geven. Dit kan op clubblad@sc-elistha.nl 
Anders komt ook de continuïteit van het clubblad in gevaar...

Tenslotte wens ik ieder een sportief en gezond seizoen 
2019/2020 toe.

Wim Hendriks
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REALISATIE

YOURDENTIT Y.nl

Bel Ernst Staal voor kennismaking 026 30 10 110, 
of stuur een mail naar info@yourdentity.nl
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Beste leden, Hierbij nodigt het bestuur van Elistha alle leden uit tot 
het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering. Deze wordt 
gehouden op vrijdag 27 September 2019 in de kantine van ons 
clubgebouw op sportpark de Pas.
Aanvang 20.00 uur

De vergaderstukken zijn vanaf 19.30 uur in te kijken.

De Agenda ziet u hieronder.

Wij hopen op een grote opkomst!
Bestuur S. C. Elistha

Afmelden kan bij Pascalle Overeem via mail: 
secretariaat@sc-elistha.nl
Toegang en stemrecht hebben alle leden.
Toegang, maar geen stemrecht, hebben alle ouders c.q. verzorgers 
van leden die op de datum van de vergadering nog geen achttien 
zijn.

VANUIT HET
DAGELIJKS BESTUUR 
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Agenda ALV SC Elistha
 
27 september 2019,
Kantine SC Elistha.
 
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag vorige ALV (ter inzage vanaf 19.30 uur)
4.  Bekrachtigen lidmaatschap coöperatie (Bijlage te lezen op site, 

zie onder)
5. Verslag van het bestuur over het seizoen 2018-2019
6.  Financieel verslag 2018-2019 en verslag 

kascontrolecommissie; Vas tstellen begroting 2019-2020
7. Verlenen van decharge aan het bestuur
8. Verkiezing nieuw bestuur
a. Aftredend: Wilko Visser, Frank Wolven en Marco Hofman
b.  Verkiesbaar: Martin de Goey (voorzitter), Pascalle Overeem 

(secretaris) en Jurroen Cluitmans (vicevoorzitter en 
penningmeester)

9. Vaststellen missie en visie (Bijlage te lezen op site, zie onder)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Bijlagen te lezen op : https://www.sc-elistha.nl/1/1827/alv/



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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Seizoen afsluiting
Zeer geslaagde seizoen afsluiting
 
Op zaterdag 22 juni 2019 werd, zoals inmiddels traditioneel, het 
seizoen 2018-2019 op feestelijke wijze afgesloten. De weers om-
standigheden waren uitstekend.

De belangstelling was, zoals inmiddels ook traditioneel, weer enorm. 
Velen namen deel aan de diverse activiteiten, van onderlinge 
voetbalwedstrijden tot het spannende volleybaltoernooi.
De gehele middag was er een barbecue, waaraan maar liefst 250 
Elistha-mensen deelnamen. Al met al weer een gezellig feest.
Hierbij een aantal sfeerfoto’s.

FOTO’S
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FOTO’S SEIZOEN AFSLUITING



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/

12



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 trainings-
broek. 

Het Elistha logo en de initialen worden er  gratis opgedrukt.

En dit alles voor slechts € 79,99.

CLUBSET
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

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

per set incl initialen en SC Elistha logo.

UNISEX

SETDEAL UNISEX

€ 79,99

JR  € 110,97               
SR € 118,97

per set incl. initialen SC Elistha logo.

SETDEAL

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

per set incl initialen en SC Elistha logo.

UNISEX

13
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NIEUWE SPELREGELS
Nieuwe spelregels in seizoen 2019-2020

Per ingang van volgend seizoen ( 2019 - 2020 ) kent het 
voetbal een aantal nieuwe spelregels met betrekking tot 
het wisselen, de handsbal, de doeltrap en aanvallers in de 
muur van de verdedigende partij bij een vrije trap.
De internationale spelregelcommissie van het voetbal 
(IFAB) heeft de volgende wijzigingen doorgevoerd:
-  spelers die gewisseld worden dienen het veld bij de 

dichtstbijzijnde zij- of achterlijn te verlaten en niet, zoals 
nu, bij de middenlijn aan de zijkant van het veld. Op die 
manier kan tijdrekken worden voorkomen;

-  verder is het niet meer toegestaan om als aanvaller in de 
muur van de tegenstander te staan bij een vrije trap. 

  Zodoende tracht de aanvallende partij nu nog het zicht 
van de doelman te belemmeren. Aanvallers moeten 
 vanaf volgend seizoen minstens een meter van de muur 
verwijderd zijn;

-   bij een handsbal in een aanvallende situatie is de intentie 
ervan niet meer relevant. Hands is hands. 

  Bijvoorbeeld: als een speler de bal met de hand raakt 
en daaruit scoort, of met een handsbal een aanval opzet 
waaruit wordt gescoord, dan wordt dat moment afge-
floten. Dat klinkt logisch, maar nu wordt nog gekeken of 
er opzet in het spel is. Dat is vanaf volgend seizoen niet 
meer relevant;

-  ten slotte een wijziging bij het nemen van een doeltrap. 
Het is voor de ontvanger niet meer verplicht om de bal 
pas aan te raken buiten het eigen zestienmetergebied. 
De doelman kan zijn medespeler dus ook binnen het 
 eigen strafschopgebied bereiken.

Voor de uitgebreide versie kijk je op deze site:
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/11267/
spelregelwijzigingen-2019-2020
 



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      

 

 

 

Is meer dan alleen een laagje verf 
 
Schilderwerk      Houtrot renovatie 
Timmerwerk      Dubbele beglazing 
Wandafwerking     Spuiten damwandbeplating 

Rijksweg Noord • 6661KA ELST
Restaurant: 0481 - 372082

Pizza service: 0481 - 377307
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De KNVB en Aon hebben, zoals bekend, een 
samenwerking en bieden voor de aangesloten 
verenigingen van de KNVB diverse 
verzekeringen aan. Graag informeert de KNVB 
de verenigingen over de collectieve ongevallen 
en aansprakelijkheidsverzekering, die het voor 
haar aangesloten verenigingen en leden heeft 
afgesloten.

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid van de verzeker-
den bij alle clubactiviteiten, zoals deelname aan trainingen 
en wedstrijden, bezoek aan vergaderingen en cursussen 
en als toeschouwer van uit- en thuiswedstrijden en de reis 
naar en van deze activiteiten. De verzekering kent een  eigen 
risico van EUR 500,00 en een secundair karakter (derhalve 
gaat de eigen aansprakelijkheidsverzekering voor).

Klik hier voor een uitgebreid dekkingsoverzicht.

Omdat deze verzekering is ontwikkeld als een soort vang-
net, adviseren Aon en de KNVB de verenigingen ook een 
eigen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 
Naast een mogelijk lager eigen risico, zal veelal legionella 
(die onder deze collectieve polis is uitgesloten) dan 
meeverzekerd zijn.

Collectieve ongevallenverzekering

Onder deze dekking valt schade na een ongeval bij alle 
clubactivteiten, zoals deelname aan trainingen en wed-
strijden, bezoek aan vergaderingen en cursussen en als 
toeschouwer van uit- en thuiswedstrijden en de reis naar 
en van deze activiteiten. (Assistent)-scheidsrechters zijn 
meeverzekerd.

VERZEKERINGEN
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VERZEKERINGEN
De KNVB-pakketverzekering

Naast de collectieve aansprakelijkheids en ongevallenver-
zekering biedt Aon in samenwerking met de KNVB een 
pakket aan aanvullende verzekeringen, op maat voor uw 
vereniging. Denk bijvoorbeeld aan een bestuurdersaan-
sprakelijkheids, uitgebreide inventaris & opstalen kunst-
gras en evenementenverzekering.

Meer informatie via www.sportverzekeringen.nl  

Hier alle verzekeringen en kan men de gewenste polis 
 direct afsluiten. Ook schades kan men via de site door-
geven, via het tabblad ‘schade melden’. Bellen met de Aon 
klantenservice kan natuurlijk ook, via telefoonnummer 010 
448 8875.
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NIEUWS OVER 
SC ELISTHA 1

START TRAININGEN

Het eerste elftal is op zaterdag 10 augustus 2019 het seizoen begonnen met de eerste trainingen.
Bijna de complete selectie was naar de Pas gekomen. De eerste trainingen werden verzorgd 
door Andy Sapuletej. Hij verving Johan Hendriks die nog herstellende was van een operatie.

FOTO’S
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FOTO’S 1E TRAINING
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WEDSTRIJDVERSLAG

ELISTHA 1 vs. SC VALBURG 1  

2 0-
17 augustus 2019

Kort verslag.

Na vijf trainingen dus de eerste 
oefen wedstrijd tegen Valburg. Tot 
aan de 1-0 een gelijk opgaande 
wedstrijd, met in het eerste half 
uur een afgekeurd doelpunt voor 
Valburg en een afstandsschot op 
de lat boven keeper Stefan Polic. 
Elistha stelde daar een aantal prima 
aanvallen tegenover. Vanaf de 1-0, 
in minuut 35, gemaakt met het 
hoofd door Angelo Maätita, na een 
prima individuele actie van Jurre 
Cluitmans, was het Elistha dat steeds 
meer grip kreeg op de wedstrijd. 

In de rust zes wissels die direct 
prima in de wedstrijd zaten, ook 
bij Valburg veel wisselingen. Nadat 
op het uur de 2-0 viel, goede actie 
Jamiro Raja Boean en prachtige 
loopactie van Ryan van Haren, bleef 
Elistha vrij een voudig in balbezit 
en creëerde nog wat kansen. Bij 
uitbraken van Valburg moest Elistha 
geconcen treerd blijven, dit lukte vrij 
aardig. Week één met een positief 
gevoel afge sloten, niet vanwege het 
resultaat, wel gezien de opkomst, 
de inzet en het vertoonde spel.

Johan.

ELISTHA WINT DE EERSTE OEFENWEDSTRIJD

Het eerste elftal moet dit seizoen zowel in de competitie als voor de beker 
spelen tegen SC Valburg 1. Maar er stond ook een vriendschappelijke 
wedstrijd gepland op 17 augustus en deze ging gewoon door. 



aanvang

Elistha 1
Wedstrijdprogramma 2019-2020
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Beker 31 aug. 2019 Oeken 1 vs Elistha 1 14.30 uur

Beker 7 sept. 2019 Elistha 1 vs SC Valburg 1 15.30 uur

Beker 14 sept. 2019 Elistha 1 vs Stroe 1 15.30 uur

1 21 sept. 2019 Wageningen 1 vs Elistha 1 14.30 uur

2 28 sept. 2019 Elistha 1 vs GVC 1 15.30 uur

3 5 okt. 2019 Elistha 1 vs Echteld 1 15.30 uur

4 12 okt. 2019 Wodanseck 1 vs Elistha 1 14.30 uur

5 19 okt. 2019 Elistha 1 vs SC Valburg 15.30 uur

6 2 nov. 2019 Elistha 1 vs ONA’53 1 15.30 uur

7 9 nov. 2019 WAVV 1 vs Elistha 1 14.30 uur

8 23 nov. 2019 Elistha 1 vs Lienden 1 15.30 uur

9 30. nov. 2019 Dodewaard 1 vs Elistha 1 14.30 uur

10 7 dec. 2019 Elistha 1 vs Kesteren 1 15.30 uur

11 14 jan. 2019 Elistha 1 vs Uchta 1 15.30 uur

12 25 jan. 2019 EMM 1 vs Elistha 1 14.30 uur

13 1 feb. 2019 Elistha 1 vs Wageningen 1 15.30 uur

14 8 feb. 2019 SC Valburg 1 vs Elistha 1 15.30 uur

15 15 feb. 2019 Elistha 1 vs WAVV 1 15.30 uur

16 7 mrt. 2019 GVC 1 vs Elistha 1 14.30 uur

17 21 mrt. 2019 ONA’53 1 vs Elistha 1 15.30 uur

18 28 mrt. 2019 Elistha 1 vs EMM 1 15.30 uur

19 4 apr. 2019 Utcha 1 vs Elistha 1 14.30 uur

20 18 apr. 2019 Echteld 1 vs Elistha 1 14.30 uur

21 25 apr. 2019 Elistha 1 vs Wodanseck 1 15.30 uur

22 9 mei 2019 Lienden vs Elistha 1 14.30 uur

23 16 mei 2019 Elistha 1 vs Dodewaard 1 15.30 uur

24 23 mei 2019 Kesteren 1 vs Elistha 1 14.30 uur

START Nacompetitie

HOOFDSPONSOR
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MAANDAG  TIJD    VELD  KLEEDKAMER

JO13-2  18.30 - 19.30 uur   1 voor  5 
MO15-1  18.30 - 19.30 uur   1 achter  4 
JO10-1  18.30 - 19.30 uur   2 voor  2
JO9-1   18:30 - 19:30 uur   2 achter  5
JO11-1  18.30 - 19.30 uur   2 voor  2 
JO15-1  19.30 - 20.30 uur   1 achter  3 
JO17-1  19.30 - 21.00 uur   2 voor  1
JO17-2  19:30 - 21:00 uur   2 achter  6

DINSDAG  TIJD    VELD  KLEEDKAMER

JO7-1   18.30 - 19.30 uur  1 voor  2
JO8-2            18.30 - 19.30 uur  1 voor  2 
JO13-1  18.30-  19.30 uur  1 achter  6
JO15-2  18.30 - 19.30 uur  2 voor  5 
JO9-2   18.30 - 19.30 uur  2 achter  4 
1e                 19.45 - 21.30 uur  1 voor  1 
JO19-1  19.30 - 21.00 uur  1 achter  3 

WOENSDAG TIJD    VELD  KLEEDKAMER

JO10-1  18.30 - 19.30 uur  1 voor  2
JO11-1  18.30 - 19.30 uur  1 voor  2
JO9-1   18:30 - 19:30  1 achter  5
JO13-2  18.30 - 19.30 uur  2 voor  5 
MO15-1  18.30 - 19.30 uur  2 achter  4 
JO17-1  19.30 - 21.00 uur  1 voor  1
JO17-2  19.30 - 21.00 uur  1 achter  6 
JO15-1  19.30 - 20.30 uur  2 voor  4 

TRAININGSTIJDEN 
2019 / 2020 
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DONDERDAG TIJD    VELD  KLEEDKAMER

JO15-2  18.30 - 19.30 uur  1 voor 5
JO9-2   18.30 - 19.30 uur  1 achter 4
JO7-1   18.30 - 19.30 uur  2 voor 2
JO8-1   18.30 - 19.30 uur  2 voor 2
JO13-1  18.30 - 19.30 uur  2 achter 6
1e    19.45 - 21.30 uur  1 voor 1
JO19-1          19.30 - 21.00 uur  1 achter 3
2e   19.45 - 21.15 uur  2 voor 4
 

VRIJDAG  TIJD    VELD  KLEEDKAMER

45+   20.00 - 21.15 uur  2 voor 1

TRAININGSTIJDEN 
2019 / 2020 



Beste Elistha mensen, 
 
Graag uw aandacht voor het 
 volgende. 
 
Vanaf nu is het voor iedereen die 
Elistha een warm hart toedraagt 
mogelijk om Elistha GRATIS  te 
sponsoren. 
 
Ga de volgende keer dat u iets 
 online wilt kopen eerst naar  
https://www.sponsorkliks.com/  
U kunt hier ook een app 
 downloaden.
 
Op de website staat een banner 
van  SponsorKliks. Door op deze 
banner te klikken verschijnt een 
overzicht van tientallen webwinkels, 
waaronder Bol.com, Coolblue en 
Zalando. Elke aankoop bij een van 
deze bedrijven  levert Elistha een 
commissie op terwijl u zelf dezelfde 
prijs  betaalt, het kost u dus niets 
extra. 

SPONSORKLIKS.COM         
SAMEN MET ELISTHA 

Doe hetzelfde als u uit eten gaat of 
een pizza wilt laten bezorgen. 
Via Elistha kunt u terecht bij 4.500 
restaurants waarbij elke  bestelling 
of reservering geld oplevert. Zo 
is sponsoren niet alleen heel 
 gemakkelijk maar nog lekker ook! 
 
Alvast bedankt namens Elistha. 

Sponsor Elistha gratis!
 
Koopt u wel eens online? Vergeet 
dan volgende keer niet om eerst 
https://www.sponsorkliks.com/ te 
bezoeken. 
Via de knop van SponsorKliks komt 
u uit bij ruim 300 winkels waar u 
precies hetzelfde betaalt maar 
gaat er een commissie naar jouw 
 sponsordoel.
 
U sponsort dus gratis! 
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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

28
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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





 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
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Voor informatie mail: jeugdapc@sc-elistha.nl 

TALENTJE?

WWW.SCELISTHA.NL

Je bent bij ons altijd welkom!

SC ELISTHA!

Voor informatie mail: jeugdapc@sc-elistha.nl



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

33



34

CONTRIBUTIE
PER 01-06-2019 VOOR HET SEIZOEN 2019/2020

TEAM     BEDRAG  

Senioren     € 215,00 + pasfoto
Senioren 35+     € 115,00 + pasfoto
Senioren 45+      € 115,00 
JO19   geboren na 1-1-2000 € 198,50 + pasfoto
JO17   geboren na 1-1-2002 € 172,50 + pasfoto
JO15-M015  geboren na 1-1-2004 € 155,00 + pasfoto
JO13-M013  geboren na 1-1-2006 € 145,00 + pasfoto 
JO11   geboren na 1-1-2008 € 136,00  + pasfoto indien 10 jaar of ouder
JO9   geboren na 1-1-2010 € 112,50
JO7   geboren na 1-1-2012 €   72,50
Niet voetballend lid     €   55,00
Trainers / leiders    €   20,00     (bondscontributie) 

INSCHRIJFGELD

€ 10,00 contant te voldoen bij het inleveren van het aanmeldingsformulier.
Nadere informatie over lidmaatschap en het aanmeldingsformulier staat op 
onze website bij:
https://sc-elistha.voetbalassist.nl/181/lid-worden/

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

NL80 ABNA 0515729302

SLUITINGSDATUM KOPIJ:
15 OKTOBER 2019
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ONZE SPONSOREN 
2019

CLUBBLAD ADVERTEERDER
AMI KAPPERS kapper I    NG.BUREAU SELMAN.
ARIS VELPERBROEK, Rijschool   IUVARE, administratie en belastingen
AUTOBEDRIJF BEUSE     JACCO VAN MARWIJK groente en fruit
CAFÉ IN DEN OMMELANDEN    JEWELZ & MORE
COLOURS HOME VAN AALST    L’ ITALIANO ristorante pizzeria
DA VAN OORT drogisterij    MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN
DE KLOMP, dierenartsen    MANTEL for fashion and sport
DE LEEUW TOPSLAGERIJ    MEGALUX rolluiken en zonwering
DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk  NOTARISSEN ELST
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE  ONDER DE TOREN, ontmoetings en zalencentrum
DRIES EN CO, restaurant    OUWERLING OPTICIENS
EXPERT ELST electronica winkel   RISTORANTE ROMA pizzeria bistro
FINZIE, Hypotheken, Verzekeringen en Sparen.  ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf
FITNESS EN GEZONDHEIDSCENTRUM ELST  SJAAK ARNS, Tankstation en bandenservice
GIJSBERTS , garage      SNELDERS SPORT
HCI Bouwcenter     SNELGESLAAGD, Rijschool Nijmegen
HENDRIKS cafetaria en catering   SHARP, document solutions
HENK LANGEN tv, video en schotelantennes  VAN HULZEN cafetaria
HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant  VINK HEKWERKEN ELST
HUTING, schilderwerken    YOURDENTITY advies, creatie en realisatie

BANNER WEBSITE
GOED PLAN NL, autorijschool    HENDRIKS CLEANING 
DRIES EN CO restaurant    IMPACT  PERSONEEL
GOED PLAN NL, autorijschool    IUVARE, administratie - belastingen
HENDRIKS CAFETARIA EN CATERING   SNELDERS SPORT
HENDRIKS       CLEANING 
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ONZE SPONSOREN 
2019 

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