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Voorwoord
BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

Sneller dan verwacht toch weer een clubblad.
Dit komt vooral omdat er binnen de vereniging toch een aantal activiteiten 
zijn geweest. Vooral bij de jeugd zijn er diverse activiteiten ontplooit naast de 
gebruikelijke trainingen. Verder zijn er plannen voor activiteiten in de toekomst. 
Hiervan staan diverse artikelen in dit blad. Alleen trainen is nu eenmaal geen 
optimale situatie. Wedstrijden spelen bij de jeugd is en blijft moeilijk ook al 
omdat in onze gemeente het niet is toegestaan om onderling wedstrijdjes te 
spelen tegen een andere vereniging, zelfs al speelt deze op hetzelfde sportpark. 
Maar er is nog een kleine kans dat er wedstrijden kunnen worden gespeeld, 
georganiseerd door de KNVB. Zie stukje in dit blad.

Bij de senioren is het nog veel lastiger.
De selectie heeft doorgetraind en dacht dat er alsnog wedstrijden gespeeld 
konden worden in het kader van de regio cup, maar dit is definitief afgeblazen.
Heel jammer.

In dit clubblad ook een stukje met de titel “Andere tijden”. Gewoon wat aandacht 
voor dingen uit ons verleden. Als dat bevalt kan het zomaar een terugkerend item 
worden.
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Vanuit het bestuur een overzicht van actuele en lopende zaken. Verder nog eens 
aandacht voor hetgeen in de brandbrief al is aangegeven. Er zijn en er ontstaan 
zeker op niet al te lange termijn, een aantal vacatures binnen de vereniging, 
waarvoor we vrijwilligers zoeken. Het bestuur heeft nu een functieprofielen 
toegevoegd om meer duidelijkheid te geven over bedoelde functies.

Helaas nog geen reactie op mijn oproep voor een nieuwe hoofdredacteur voor 
het clubblad. Nogmaals het is een leuke functie, dus waarom niet?
Maar dus alleen als er een hoofdredacteur komt, die vanzelfsprekend alle 
ondersteuning krijgt van de huidige redactie, is de voortgang van dit clubblad  
gegarandeerd. 

Gebeurt dit niet dan is het logische gevolg dat dit 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

mailto:info%40yourdenity.nl?subject=
https://www.yourdentity.nl
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VACATURE:
HOOFDREDACTEUR
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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)

SC ELISTHA
CLUBBLAD!



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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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

HIER UW ADVERTENTIE?
MAIL DAN NAAR: 
PR@SC-ELISTHA.NL



Vanuit het 
dagelijks bestuur

Het seizoen 2020-2021 gaat alweer richting het einde, terwijl deze niet 
eens echt begonnen was. 

Het Verenigingsleven is nog steeds maar beperkt open. Wat missen we het 
samen sporten en de sociale contacten.

De hoop om nog in dit seizoen een beetje van het oude voetbalgevoel terug 
te krijgen,lijkt steeds onwaarschijnlijker. 

Inmiddels is ook de Regiocup voor de senioren gecanceld, wat betreft de 
Regiocup voor de jeugd hiervoor gloort er nog een sprankje hoop.
De versoepelingen vanuit het kabinet, gaan zoals bekend in meerdere 
stappen. Dus het volledig openstellen van het voetbal (volledig trainen, 
wedstrijden spelen, publiek en geopende kantine) zal nog wel wat tijd in 
beslag nemen.

Gelukkig gaan de trainingen wel door:

De trainingen voor de jeugd en pupillen gaan gelukkig gewoon door. Op 
zaterdag worden er onderlinge wedstrijden gespeeld, en zijn er diverse 
andere activiteiten georganiseerd zoals techniektrainingen, koningsspelen, 
een onderling toernooi en het 4x4 panna toernooi.
Een alternatief voor ons jaarlijkse jeugdkamp staat op de agenda en op 10 
juli is het ‘Oranje Festival’. 

Diep respect hebben wij dan ook voor iedereen die dit week in week uit 
regelen, grote klasse.

Hetzelfde geldt voor onze selectie. Ook zij trainen nog steeds door. Minimaal 
2 maar soms ook  3 x per week trainen ze nog steeds vol enthousiasme 
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zonder het vooruitzicht op een ‘echte’ wedstrijd. Respect voor deze mannen 
en hun trainers.
Een oproep alvast voor later, voor onze nog niet trainende senioren, laten 
we als het weer mag samen weer gaan trainen. Onze intentie is om ook in 
de zomerperiode op een vaste avond weer samen een balletje te trappen. 

Voetballen bij Elistha is samen plezier hebben en sportief bezig zijn.

Voorbereiding op het nieuwe seizoen:

Uiteraard wordt op dit moment alweer volop gewerkt aan het voetbalseizoen 
2021–2022. Elftallen worden ingedeeld zowel wat betreft spelers, als de 
daarbij behorende trainers en leiders. Dat is zoals altijd een hele toer om 
dit goed en naar ieders zin voor elkaar te krijgen. Heb je naar aanleiding 
hiervan vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met de JTC.

Nieuwe leden:

Natuurlijk zijn nieuwe leden altijd welkom. Om die te werven zijn er flyers 
gedrukt die door de spelers van Elistha 1, de JO19 en de staf van beide 
teams, Mila en en niet voetballende vrijwilligers Theo en Bea in Westeraam 
huis aan huis zijn bezorgd. 

DUS VOOR KINDEREN DIE NOG NIET VOETBALLEN KOM LEKKER BIJ 
ELISTHA EEN PAAR PROEFTRAININGEN DOEN EN LIJKT HET JE LEUK 
DAN KUN JE AAN JE OUDERS VRAGEN OF JE JE MAG AANMELDEN.

Martin de Goey benoemd als erelid

Het Algemeen Bestuur van Elistha heeft Martin de Goey benoemd als 
erelid. Martin heeft gedurende tientallen jaren vele functies binnen Elistha 
verricht. Te veel om op te noemen, maar wie jarenlang zowel verzorger 
van Elistha 1 is geweest, jarenlang voorzitter en daarnaast vele andere 
functies heeft gedragen, verdient het erelidmaatschap volgens het Algemeen 
Bestuur als geen ander. Uiteraard zal Martin de speld, behorende bij het 
erelidmaatschap, ontvangen op een moment dat we hem deze met een 
ferme handdruk kunnen overhandigen.
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Miranda bedankt!

De afgelopen jaren was Miranda Klapdoor een voor velen onzichtbare maar 
o zo belangrijke steunpilaar voor onze jeugdafdeling. Als wedstrijdsecretaris 
was Miranda elke week druk in de weer. De vele, en soms bijna onmogelijke 
verzoeken, tot verplaatsingen van wedstrijden leidde zij in goede banen. Als 
bestuur willen we Miranda heel erg bedanken voor haar jarenlange inzet.

Marcel bedankt!

Vele jaren was Marcel Veenstra de oud papier coördinator van Elistha. 
Iedere 3e maandag van de maand was hij de drijvende kracht om samen 
met vrijwilligers (senioren leden, en andere niet voetballende leden) het oud 
papier op te halen voor onze club. Helaas heeft Marcel te kennen gegeven 
deze taak over te dragen aan ……? Als bestuur willen we Marcel heel erg 
bedanken voor zijn jarenlange inzet. 

Beiden zullen we zodra het mogelijk is op passende wijze bedanken voor 
hun jarenlange inzet voor onze club.

Ledenvergadering:

Op 26 maart is de algemene ledenvergadering geweest. Digitaal, en alleen 
daarom al een bijzondere ledenvergadering. Op de ledenvergadering is 
uiteraard uitvoerig stilgestaan bij de brandbrief die het bestuur aan alle leden 
heeft gestuurd. Een aantal leden heeft de taak op zich genomen om in 
gesprek te gaan met de oudere jeugd en senioren, over hun bijdrage aan 
de vereniging. Inmiddels is er een gesprek geweest met Elistha 1 en de 
JO19-1. De spelers van beide elftallen hebben hier positief op gereageerd 
en aangegeven dat zij zeker bereid zijn om zich ook als vrijwilliger actief in 
te zetten voor de vereniging. 
De spelers van Elistha 1 doen dat bijvoorbeeld ook al door een bijdrage 
te leveren bij het ophalen van oud papier, nog steeds een hele belangrijke 
inkomstenbron voor de club.

N.a.v. deze vergadering hebben zich een nieuwe ledenadministrateur, 
evenals een nieuwe wedstrijdsecretaris voor de jeugd aangemeld. Mooie 
ontwikkelingen!
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Dat neemt niet weg dat we als Elistha nog steeds dringend op zoek zijn naar 
nieuwe actieve vrijwilligers, voor het bestuur, voor de facilitaire commissie, voor 
de pr-commissie (waaronder ook clubblad en website) en voor het oud papier. 
Deze activiteiten leveren Elistha jaarlijks duizenden euro’s aan inkomsten op en 
hierdoor besparen we ook duizenden euro’s bv  door groot en klein onderhoud 
aan velden en gebouwen voor een belangrijk deel zelf te doen.

Als we als Elistha deze inkomsten gaan missen of als we het onderhoud 
(waaronder ook de schoonmaak) zouden moeten uitbesteden, dan zou de 
contributie al snel drie keer zo hoog worden! 

In dit clubblad staan daarom een aantal vacatures voor nieuwe vrijwilligers. 
We doen een dringende oproep aan iedereen om hierop te reageren. Wil 
je meer weten? Neem contact op via secretariaat@sc-elistha.nl.

Daarnaast hebben we ook nog altijd dringend behoefte aan trainers, leiders, 
grensrechters voor onze jeugdteams. Hier hopen we ook op een actieve inzet 
van de ouders van onze jeugdleden. Denk daar aub aan als de indelingen 
voor het nieuwe seizoen bekend zijn.

Elistha 95 jaar

Elistha bestaat 31 juli 95 jaar. Wanneer het weer mag dan willen we dit 
vieren op zaterdag 28 augustus. Aan de invulling van deze dag wordt 
gewerkt. Dus reserveer deze dag alvast in je agenda.

Verder willen wij IEDEREEN bedanken voor zijn of haar steun aan onze club 
het afgelopen seizoen. We hopen ook het volgend seizoen weer op jullie 
steun.

En laten  we hopen dat we ons normale leven weer snel op kunnen pakken, 
zodat we elkaar snel weer zien en spreken bij onze mooie club.

Een sportieve groet,

Bestuur SC Elistha
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Hier volgen de functieprofelen voor de functies waarvoor we op zoek zijn 
naar vrijwilligers, voor nu en voor de nabije toekomst.

VOORZITTER:

Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van 
officiële instanties. 
De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.
Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur.
Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies.
Bepaalt het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies. 
Laat zich periodiek informeren door de commissies.
Officieel woordvoerder van de vereniging.
Contactpersoon naar gemeentelijke instanties.
Bezoeken KNVB vergaderingen.
In beginsel aanwezig zijn bij thuis (en uit) wedstrijden 1e elftal voor representatie, bij 
verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur.
In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het 
verenigingsnieuws.
Tijdsinvestering: 3 uur tot 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Heb je interesse, mail dan naar Secretariaat@sc-elistha.nl! 

Functieprofielen

mailto:Secretariaat%40sc-elistha.nl?subject=


15

SECRETARIS:

Fungeert als postadres van de vereniging en zorgt voor doorzending van de 
verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
Behandelen van ingekomen stukken.
De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en 
periodieke bestuursvergaderingen.
Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het 
bestuur.
Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals 
hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en 
andere bepalingen.
Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijke 
overheidsinstanties)
Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van 
Koophandel.
Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.
Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Heb je interesse, mail dan naar Secretariaat@sc-elistha.nl! 

PENNINGMEESTER:

Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.
De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van 
de vereniging.
Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting 
indienen voor het komende verenigingsjaar.
De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste 
informatie verstrekken.
Tijdsinvestering: 2 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Heb je interesse, mail dan naar Secretariaat@sc-elistha.nl! 

mailto:Secretariaat%40sc-elistha.nl?subject=
mailto:Secretariaat%40sc-elistha.nl?subject=
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VERSCHILLENDE LEDEN VOOR DE PR(SPONSOR)-COMMISSIE :

De belangrijkste taken van de sponsorcommissie zijn: 
Commercie: Het werven van nieuwe sponsors en het beheren van bestaande 
sponsorrelaties. 
Administratie en organisatie: Het opstellen van contracten, factureren, het verzorgen van 
de sponsoruitingen en voeren van de debiteurenadministratie.
Kerntaak/Onderverdeling: Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het 
sponsorbeleid.
Draagt zorg voor de samenstelling van aantrekkelijke sponsorpakketten, met middelen 
zoals:
- Kleding (wedstrijdtenues, trainingspakken);
- Reclameborden;
- Wedstrijdballen;
- Advertenties.
Eventuele aflopende contracten tijdig verlengen.
Actief werven van sponsors binnen het uitstralingsgebied van de vereniging.
Organiseren van activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren. Bijvoorbeeld het 
organiseren van een sponsoravond voor nieuwe sponsoren of een activiteit organiseren 
om de relatie met de huidige sponsoren te onderhouden. 
Draagt zorg voor ontvangst van sponsoren bij thuiswedstrijden van het 1e elftal.
Onderhoudt nauwe contacten en legt verantwoording af aan de penningmeester.
Tijdsinvestering: 2 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Heb je interesse, mail dan naar Secretariaat@sc-elistha.nl! 

REDACTIE CLUBBLAD:

Zorg dragen voor een kwalitatief goed digitaal clubblad.
Kerntaak: Stimuleren van de leden tot het aanleveren van kopij en zelf artikelen 
schrijven.
Samenstelling van de inhoud.
Tijdsinvestering: 2 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Heb je interesse, mail dan naar Secretariaat@sc-elistha.nl! 

mailto:Secretariaat%40sc-elistha.nl?subject=
mailto:Secretariaat%40sc-elistha.nl?subject=
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BEHEER WEBSITE:
Zorg dragen voor een inhoudelijk kwalitatief goede website. 
Tijdsinvestering: 2 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Heb je interesse, mail dan naar Secretariaat@sc-elistha.nl! 

MEERDERE LEDEN VOOR DE FACILITAIRE COMMISSIE:
In samenwerking met de gemeente zorg dragen voor het onderhoud van het sportpark. 
Zorg dragen voor schoonmaakactiviteiten/reparatiewerkzaamheden. 
Is verantwoordelijk voor het onderhoud van ketels, brandblusapparatuur, 
alarmsysteem, etc.
Is verantwoordelijk voor het (trainings)materiaal (doeltjes, etc.).
Rapporteert aan en overlegt met het dagelijks bestuur. 
Tijdsinvestering: 
Gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per dag. 

Heb je interesse, mail dan naar Secretariaat@sc-elistha.nl! 

mailto:Secretariaat%40sc-elistha.nl?subject=
mailto:Secretariaat%40sc-elistha.nl?subject=
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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

https://tinyurl.com/lhdfx84
https://tinyurl.com/ybjmvz7b


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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KONINGSDAG 
2021

Normaal gesproken liggen op Koningsdag de velden van Elistha er verlaten 
bij en is het in de Dorpstraat een drukte van belang. Zoals we echter al een 
flink jaar weten is even niets meer “normaal” en dus ook deze Koningsdag 
niet, want nu lag de Dorpsstraat er verlaten bij en was het op de velden van 
Elistha heerlijk oranje gekleurd!

In een recordtijd van drie dagen hebben Sebas 
en Robert ( trainers JO10-1) zich ontpopt tot ware 
experts in het organiseren van Koningsspelen! 
We willen ze hiervoor ook enorm bedanken, 
dankzij hun enthousiasme en gedrevenheid 
werd deze ochtend een waar succes! De jeugd 
was super enthousiast en de aanmeldingen 
kwamen al snel binnen, ook vriendjes en 
vriendinnetjes kwamen gezellig mee! 

Kinderburgemeester Julia heeft de hele ochtend enthousiast op het veld 
gestaan en was een uitstekende spelbegeleidster! Onze eigen boys van de 

JO13-1 hebben naast het voetballen 
ook een nieuwe carrière gevonden 
als spelbegeleider, klasse gedaan 
mannen! Dankzij Koos en de andere 
helpende dames kon er in de pauze 
wat lekkers genuttigd worden! 

Kortom dit was een topdag! Waar een kleine club groot in is, is ook nu maar 
weer gebleken! En wat ben ik ontzettend trots op iedereen die zich enorm 
inzet voor onze club op welke manier dan ook! Hopelijk kunnen en mogen 
we dit nog heel lang voortzetten zodat we met z’n allen kunnen blijven 
genieten van al het moois wat er gebeurt binnen onze vereniging 

Secretaris Pascalle
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Vervolg Foto’s Koningsdag
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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



INGEZONDEN 
BRIEF 

BESTE LEZER,

Als jullie dit stuk lezen in ons clubblad, dan ga ik ervan uit dat jullie onze club 
een warm hart toedragen?

De club en het clubblad staan op een keerpunt. Zoals alle leden (en ouders, 
verzorgers van leden) hebben kunnen lezen ziet de toekomst er niet al te 
rooskleurig uit. De aanwas van nieuwe mensen binnen de club die een 
actieve bijdrage willen leveren aan het voortbestaan van onze club is erg 
hard nodig. Naast nieuwe bestuurders in verschillende functies is er ook 
behoefte aan nieuwe mensen die ons clubblad willen voortzetten.

Met enige droefenis las ik eerst de hulpkreet van onze hoofredacteur en 
vervolgens een paar dagen later de brief van het bestuur. Beide boodschappen 
hebben mij wel aangegrepen en aan het werk gezet.

Het kan niet zo zijn dat een voetbalclub zonder clubblad verder moet. En 
al helemaal niet dat een club zonder bestuur verder moet, en dus eigenlijk 
zonder toekomst verder moet. 

Mijn naam is Falco en ik wil in actie komen voor onze club. Ik ben op zoek 
naar medestanders die ervoor gaan zorgen dat we de boel in de lucht 
houden. Ik hang vaak rond op ons sportpark “De Pas” en heb vanuit mijn 
positie een goed overzicht wat er allemaal gebeurt. Ik ben normaal erg 
gefocust op mijn prooi, maar de afgelopen tijd heb ik mijn blik en focus wat 
verlegd.
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Ik zie een hoop mooie dingen gebeuren binnen onze club en op het 
sportpark. Sportief gezien worden er stappen gezet, de trainers zijn in 
het nieuw gestoken, de ballenkokers zijn in bedrijf, er is een start gemaakt 
met de techniektrainingen, we hebben een voetbal clinic voor de jeugd 
georganiseerd, het park is in deze rot Corona tijd mooi opgeknapt, het 
grasveld ligt er weer netjes bij, er worden alweer plannen gemaakt voor een 
alternatief jeugdkamp en alle enthousiaste vrijwilligers zijn dat volgens mij 
nog steeds. 

Om al deze mooie vooruitgang te blijven boeken hebben we dus nieuwe 
mensen nodig die in willen stappen en de kar mede gaan trekken. We 
hebben meer vrijwilligers op allerlei gebied nodig, en meer ouders die een 
actieve bijdrage gaan leveren bij hun jeugd. Maar vooral hebben we dus 
nieuwe bestuurders nodig die een functie op zich willen nemen. Daarom een 
oproep aan iedereen om hier eens over na te denken en SC Elistha samen 
vooruit te brengen.

Op de trainingsavonden hang ik ook wel eens rond de velden en bid ik 
weleens wat in het rond. Tijdens het bidden denk ik dan; Waarom zijn hier 
maar kleine jeugdgroepjes aan het trainen? Waarom vertrekken er aan het 
einde van het seizoen meer spelers dan dat er nieuwe bij komen? Waar en 
hoe halen wij nieuwe jeugdleden binnen? 

En daar doe ik ook een oproep aan jullie allemaal. Willen jullie eens 
meedenken hoe we dit kunnen bereiken? Wij horen het graag. Ikzelf denk 
dat we meer de publiciteit moeten zoeken en moeten aangeven waarin 
wij zo uniek zijn. Een fijne kleine club, waar we elkaar kennen, steunen en 
plezier beleven. Ook denk ik aan actief werven, laat onze jeugdleden eens 
informeren bij hun vrienden en vriendinnen of ze het leuk vinden om lid te 
worden van onze club. Iedereen mag op proef meetrainen en ervaren of 
voetbal iets voor je is?
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Als laatste doe ik een oproep aan onze (jonge) jeugdelftallen; Schuilt er in 
jou een reporter, verslaggever of hoofdredacteur of vind je het leuk om stukjes 
te schrijven voor ons clubblad? Meld je dan aan om samen het clubblad in 
stand te houden en te voorzien van leuke copy! 

Mijn naam is Falco Torenvalk.

Ik hoop dat ik meer mensen heb aangezet tot meedenken en dat ze willen 
helpen om onze club te laten voortbestaan.



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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KOM NU 
GRATIS*

TRAINEN!

Het clubhuis van Elistha bevindt zich op Sportpark De Pas in Elst.
Adres: Sportpark de Pas (SC Elistha), De Pas 5, 6662 BK ELST
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Je kunt al met 4 jaar bij de kabouters starten. De kabouters trainen op een 
speelse wijze op woensdagmiddag om 16 uur. 
De andere teams trainen altijd twee x per week op het kunstgrasveld van SC 
Elistha.

Nieuwe leden mogen de rest van dit 
seizoen gratis meetrainen!

Vergeet niet je gegevens zoals naam, geboorte datum en 
telefoonnummer te vermelden. We nemen na ontvangst 
van de mail zo snel mogelijk contact met je op!

Aanmelden via de mail bij 
secretariaat@sc-elistha.nl

SCAN DE 
QR-CODE 

VOOR MEER 
INFO!



30

Ben jij tussen de 5 en 12 jaar en speel jij graag voetbal? 
Dan is dit een mooi moment om kennis te maken met onze 

geweldige voetbal vereniging Elistha! 

Op zaterdag 10 juli van 10.00 t/m 13.00 uur organiseren wij samen met de 
KNVB het Oranje festival. Leden maar ook niet leden zijn welkom op deze 
dag. Niet leden kunnen zich geheel vrijblijvend aanmelden op secretariaat@
sc-elistha.nl
Ben je al lid en wil je een vriendje of vriendinnetje meenemen? Dan is dat 
geen probleem. Op deze dag zullen naast de vaste trainers ook spelers van 
het 1e elftal activiteiten begeleiden.

Meer informatie over deze dag op: www.knvb.nl/oranjefestival/Elistha/1386

KOM NAAR ONS 
ORANJEFESTIVAL! 

http://www.knvb.nl/oranjefestival/Elistha/1386
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ALS JE DIER JE LIEF IS



V A C A T U R E 
OUD PAPIER

COÖRDINATOR

Als coördinator zorg jij iedere derde maandag van de maand voor het 
ophalen van het oud papier. 
 
Er is een groep vaste lopers die inzetbaar is. 
Bij afwezigheid van iemand uit de vaste groep zorg jij voor vervanging 
doormiddel van een oproep aan leden of ouders van jeugdleden. 
 
Als coördinator maak je de indeling van de bezetting op de wagens en de 
indeling van de wijken.
 
Mocht je interesse hebben of verdere informatie willen hebben,
mail dan naar:

secretariaat@sc-elistha.nl. 
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Zaterdag 27 maart zijn we gestart met het geven van techniektrainingen aan 
onze jeugdspelers. Onder leiding van trainers/ spelers van het eerste elftal en 
ervaren jeugdtrainers stonden ruim 60 enthousiaste jeugdspelers te trappelen 
om aan de slag te gaan met de bal.

De eerste training was direct een succes met een hoge opkomst. Inmiddels 
hebben we de jongste en oudste jeugd opgesplitst om zo de oefenvormen en 
coach momenten nog beter af te stemmen op de specifieke leeftijdsgroepen.  

TECHNIEKTRAINING
VOOR DE JEUGD

BIJ SPORTCLUB ELISTHA
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De wekelijkse techniektrainingen zijn bedoeld om de balvaardigheid van alle 
jeugdspelers te ontwikkelen. Dit doen we met een gevarieerd aanbod aan 
oefeningen waarbij de handeling met de bal centraal wordt gesteld. Denk 
hierbij aan dribbelen, passeren, aan- en meenemen, passen, schieten en de 
bal afpakken van de tegenstander. Zie de foto’s voor een impressie.

De techniektraining is een extra training en komt niet in plaats van de 
doordeweekse trainingen.

Wil je ook een keer een vriendje of vriendinnetje kennis laten maken met onze 
gezellige vereniging dan is dat uiteraard geen probleem. Geef het even door 
aan je trainer en jouw vriendje of vriendinnetje mag dan meetrainen.

Jeroen JTC



Het team van de JO8-1 heeft vandaag tijdens de techniek training de oefening 
waarbij de getrainde oefenstof zoals kappen, passeer bewegingen en 
scoren op een klein goaltje gewonnen in de snelste tijd van 2 minuten en 29 
seconden. Teams van de JO9 JO10 en JO11 werden hiermee verslagen.

ELISTHA JO8-1
VERSLAAT TIJDENS

TECHNIEK TRAINING
ALLE OUDERE TEAMS!
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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
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De KNVB heeft besloten dat de KNVB Regiocup dit seizoen definitief niet 
meer haalbaar is voor senioren. Nu het kabinet de mogelijke versoepelingen 
van de coronamaatregelen heeft doorgeschoven van 11 mei naar (op z’n 
vroegst) 18 mei, blijft er te weinig tijd over voor een toernooi.

Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen in elk geval tot 18 mei niet per 
team trainen. Dit mag net als het afgelopen halfjaar alleen in groepjes van 
vier. Om verantwoord wedstrijden te kunnen spelen, is een periode van twee 
tot drie weken nodig om wedstrijdfit te kunnen worden. In dat geval, kan de 
KNVB Regiocup op z’n vroegst in het weekend van 5/6 juni starten. Voor een 
toernooivorm blijft er dan te weinig tijd over aangezien de zomervakantie op 
10 juli van start gaat (Regio Noord) en er in de zomer op veel sportcomplexen 
grasonderhoud nodig is. Daarnaast is het gezien de uitgestelde versoepelingen 
op dit moment onwaarschijnlijk dat de datum waarop volgens het eerdere 
openingsplan van het kabinet weer wedstrijden gespeeld mogen worden (7 
juli) binnenkort naar voren wordt gehaald. 

Jeugd
Kinderen mogen al wel enige tijd normaal trainen en op de eigen vereniging 
partijtjes spelen. Aangezien zij dus geen optraintijd nodig hebben, wordt de 
optie voor KNVB Regiocup voor de jeugd nog wel langer opengehouden.
“De KNVB wil alle reële opties zo lang mogelijk openhouden en niet zelf 
onnodig of voorbarig de kans op het spelen van wedstrijden wegstrepen. 
Daarom hebben we ons gedurende de coronatijd telkens flexibel getoond en 
bij de overheid ons ‘Plan B’ en daarna de KNVB Regiocup, als alternatief voor 
de competities, aangedragen. We blijven in gesprek met ‘Den Haag’ en we 
blijven actief zoeken naar mogelijkheden. Wij hadden namelijk heel graag 
gezien dat men inmiddels weer normaal en veilig in de buitenlucht normaal 
kon voetballen”, aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB.

Zomervoetbal
Zodra de coronabeperkingen het weer toelaten, kunnen verenigingen alsnog 
onderling losse oefenwedstrijden organiseren. De KNVB kan hier eventueel bij 
ondersteunen. Ook is er dan ‘Zomervoetbal’ mogelijk voor verenigingen die 
over kunstgrasvelden of speciale beach soccer-velden beschikken. Binnenkort 
ontvangen zij hier meer informatie over van de KNVB.

• DEFINITIEF • 

GEEN KNVB REGIOCUP
VOOR VOLWASSENEN
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NOG GEEN
ADVERTENTIE?

MELD JE NU AAN!

PR@SC-ELISTHA.NL



ANDERE TIJDEN
Er is mij gevraagd om zo af en toe eens een oude foto te plaatsen.
Blijkbaar is daar toch behoefte aan, zoals ook vaak op sociale media, zoals 
facebook te zien is.

B1 seizoen 1975-1976
Hieronder een foto van onze B1 van het seizoen 1975-1976. Dus toch al weer 
45 jaar geleden. Een aantal van degenen die op deze foto staan zijn helaas 
overleden, maar er zijn er ook bij die nog steeds actief zijn bij onze club. 

Staand v.l.n.r.: Eric Spee, Frits Stroomberg(leider), René van Dorp, Léon Jansen, 
Frans Hendriks, Gert van Veen, Jan Nab(leider), Jan de Bijl, Hans Holtrop 
(leider) en Rien Eulink (leider).Zittend v.l.n.r.: Wim Lommert (leider), Henri ten 
Westenend, Dick Visser, Frits van Zadelhoff, Henk Jan Meines, Cees de Kleijn 
en Gert Jan Willemsen.

Op de foto ontbreekt de trainer Henk Wouters.
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De resultaten van dit team waren uitstekend en een behoorlijk aantal van de 
spelers zou later verder uitkomen voor onze selectie. 
Inderdaad veel leiders op de foto, maar in die jaren zorgden deze ook voor 
het vervoer bij uitwedstrijden. In tegenstelling tot de huidige tijd gingen ouders 
zelden mee of hadden geen vervoer. Dit vervoer gebeurde trouwens in 
afwisseling met de B2 waar dus mee samen werd gewerkt.

Zomer 1986: Elistha bestaat 60 jaar en het eerste wordt kampioen.

Onder leiding van trainer Henk Wouters werd met ingang van seizoen 
1985 / 1986 met een sterk team deelgenomen aan de competitie. Dit 
leidde direct tot een succes en het elftal werd op overtuigende wijze 
kampioen in de eerste klasse van de KNVB Afdeling Nijmegen.

Elistha 1 kampioen in de Eerste Klasse seizoen 1985/1986.
Staand v.l.n.r.: Henk Wouters (trainer), Henk van Ingen (grensrechter), Tonino 
Robustella, Henk Cobussen, Dick Vermazen, Frans Hendriks, Cees de Kleijn, 
Theo Leenders, Jan de Bijl, Dick Gerritsen (leider).  
Zittend v.l.n.r.: Toine Sieben, Johan Gerritsen, Jos Goldsmid, Bert Willemsen, 
Henk Willemsen, Wilco van Niekerk, Cor Tap en John Knipping. 
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Bijzonder leuk was het feit dat dit eerste kampioenschap na 16 jaar (1970) 
samen viel met het 60 jarig jubileum van de vereniging. Dat betekende dus 
een feestelijke zomer in Elst want ook de gemeente bestond in dat jaar 1250 
jaar. In ieder geval betekende het voor de vereniging twee feestdagen met 
recepties en feestavonden. 

Het kampioensfeest werd gehouden op 17 mei 1986. De dag begon met een 
rondrit door Elst op een wagen van de hoofdsponsor, Bouwmaterialenhandel 
M. van Dijk. Daarna waren er een druk bezochte receptie en tijdens het open 
huis s’ avonds was de Vereniging propvol.

Verder was vooral de viering van het jubileum in Het Wapen van Elst, was een 
uitzonderlijk geslaagde happening. Naast een druk bezochte receptie was op 
de feestavond de zaal stampvol. 

Bestuur van Elistha tijdens de receptie: v.l.n.r.: Ben Holtrop (Jeugd), Henk 
Janssen (sen.), Cees de Kleijn (penningmeester), Wim Hendriks (secretaris) en 
Chris van Holten (voorzitter).



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

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

HIER UW ADVERTENTIE?
MAIL DAN NAAR: 
PR@SC-ELISTHA.NL



EEN NIEUW ERELID!
De dag van de traditionele 
lintjesregen! Een bijzondere 
dag voor Elistha en een 
bijzondere dag voor mij in 
het bijzonder!

Het dagelijks en algemeen 
bestuur van SC Elistha 
heeft namelijk besloten om 
onze eigen voorzitter te 
benoemen tot Erelid van de 
vereniging.

Martin de Goey staat al 40 
jaar lang klaar voor Elistha 
in verschillende functies. 
Van oud papier ophalen 
tot verzorger van het eerste 
elftal, van scheidsrechter tot 
voorzitter, je kunt het zo gek 

niet bedenken of Martin heeft zich ervoor in gezet! Wij vonden dan ook 
als bestuur dat dit niet onopgemerkt voorbij mocht gaan en dus besloten we 
“ons eigen lintje” te gaan uitreiken.

Op pad met een brief waarin de benoeming geschreven stond, een bos 
bloemen en knikkende knieën, ja u leest het goed, knikkende knieën! Normaal 
gesproken is het namelijk Martin zelf die deze bijzondere momenten uitvoert 
maar dat kon nu niet, dus namens het bestuur ging ik als secretaris op pad 
om Martin te verrassen!

Martin is zeer vereerd dat hij zich nu bij de club van Ereleden mag voegen 
en nogmaals het is meer als verdient! We konden het door de corona-
maatregelen niet uitgebreid vieren maar zodra de eerste mogelijkheid er 
is gaan we Martin in het zonnetje zetten bij Elistha en het speldje officieel 
overhandigen!

Secretaris Pascalle Overeem 
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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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Voor informatie mail: jeugdapc@sc-elistha.nl 

TALENTJE?

WWW.SC-ELISTHA.NL

Je bent bij ons altijd welkom!

SC ELISTHA!

Voor informatie mail: jeugdapc@sc-elistha.nl

mailto:jeugdapc%40sc-elistha.nl?subject=


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 JULI 2021
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ONZE SPONSOREN
2021

CLUBBLAD ADVERTEERDER
AMI KAPPERS kapper      JACCO VAN MARWIJK groente en fruit
CAFÉ IN DEN OMMELANDEN    JEWELZ & MORE
DA VAN OORT drogisterij     JOS KLOMP, metaalbewerking
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
GIJSBERTS , garage       ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf
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 
ING.BUREAU SELMAN. 

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       HET WAPEN VAN ELST, HCR
ALBERT VAN KLEEF, klusbedrijf     HUISMAN, electrotechniek
ANEMOS,  Grieks specialiteiten restaurant   HYPOTHEEKHUYS ELST
ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant    IMPACT PERSONEEL B.V.
AUTOBEDRIJF MUYS      ING. BUREAU SELMAN
AUTOBEDRIJF TIP      JANSEN MAKELAARS 
AUTOSCHADE ELST BV      JOS KLOMP METAALBEWERKING
AUTOSERVICE LAMPRECHT     JUMBO, supermarkt Mc.Leane
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- EN 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     PIZZA ROMA, italiaanse pizza service
DE VARIABELE NL      RGS GLAS ELST
DE LEEUW, Top slager      RONNIE DUNNINK AUTOSERVICE
DENNED, Beheer en Onderhoud BV    SNAPPERZ, Seafood
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE   SNELDERS SPORT
DRIES EN CO, restaurant     SNS BANK
ETOS ELST       STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 
EXPERT Elst       UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN
FINE FOOD VILLAGE      WIDO BV, kraanbedrijf
FINZIE, Hypotheken, Verzekeringen en Sparen.   WITJES, makelaars
HCI Bouwcenter      IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.
HENDRIKS, cafetaria      YOURDENTITY, Geeft vorm aan zaken.
HENDRIKS CLEANING      ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen

WEDSTRIJDBAL EERSTE ELFTAL SEIZOEN 2021-2022
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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