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BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,

Op de valreep van 2022, is hier 
dan toch het tweede club blad van 
het seizoen. 

In dit nummer weer een aantal 
gebruikelijke rubrieken, zoals “Van 
het bestuur”, en de rubriek “Andere 
tijden”.

Dat Elistha 1 een moeilijk seizoen 
tegemoet zou gaan, was vooraf al 
duidelijk: met een relatief jong 
team in een zware poule, 
zwaarder in elk geval dan de 
“Betuwse” vierde klasse waarin we 
liever had den gespeeld. Het eerste 
heeft ook te maken met heel veel 
blessures. Soms staat er bijna een 
heel elftal langs de zijlijn. 
Inmiddels heeft Johan Hendriks al 
een beroep moeten doen op 34 
spelers, waaronder weer veel 
JO19-spelers maar ook spelers uit 
de lagere seniorenelftallen. 
Tegen enkele sterke tegen standers 
liet Elistha bij vlagen nog goed 
spel zien, maar in andere 
wedstrijden was het spel, en ook 
het resultaat be duidend minder. 

Hoogtepunt dus dusverre was de 
uitzege bij Valburg, die bijna 
gevierd werd als een 
kampioenschap. Toch lijkt 
degradatie onvermij de  lijk. Dat komt 
mede door de versterkte 
degradatie regeling, waarover 
verder in dit club blad meer.

Leuk was dat na twee jaar ge-
dwongen afwezigheid Sinterklaas 
eindelijk weer een bezoek kon 
brengen aan Elistha. Uiteraard in 
dit blad ook daarvan een kort 
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verslag. De kantine is in deze 
maanden wel vaker een plek waar 
je moet zijn. Meer over diverse 
activiteiten lees je in het “Van het 
bestuur”.

In de weken voor Sinterklaas 
waren veel leden erg druk met het 
sparen van voetbalplaatjes. Elk lid 
kreeg van Albert Heijn Driessen 
een boek cadeau en veel leden 
gingen fanatiek met sparen aan de 
slag. Dubbele plaatjes werden in 
grote ge talen ingeleverd in de 
kantine, waar andere leden ze 
weer konden uitzoeken. Op deze 
manier hebben veel leden hun 
fotoboek bij elkaar gekregen.

Tot slot misschien wel het be-
langrijkste. Graag vraag ik 
aandacht voor de actie van Edwin 
Jansen, de vader van Jesper. 
Jesper, nu spelend in de JO19, is 
al van kleins af aan lid van Elistha. 
Edwin is, als jeugdtrainer, ook nog 
enkele jaren binnen onze club 
actief geweest. Natuurlijk onder-
steunen wij Edwin in zijn actie en 
we hopen dat er vele donaties 
volgen!

Jurroen Cluitmans



ADVIES
CREATIE
REALISATIE

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

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en
een gezond 2023!

WWW.YOURDENTITY.NL

mailto:info%40yourdentity.nl?subject=
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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

www.heezenjansen.nl

Ik kom met een mobiele zaag op
de bouw of bij particulieren thuis. 
• Waar ik kom zagen kunnen de metselaars vooruit.
• Ik zaag alles netjes op maat. 
• Of het nu afkorten is of strippen, het is geen probleem.
• Ook op graden zagen of Ytong blokken zagen is mogelijk.

Neem contact op voor een afspraak of offerte via
info@hendrikssteenzagen.nl of bel naar 06 46077161

www.hendrikssteenzagen.nl
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Jouw digitale werkplek: 
eenvoudiger en veiliger.

www.qssolutions.nl
Amersfoort | Köln | Hồ Chí Minh

http://www.heezenjansen.nl
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Van het 
dagelijks bestuur

We zijn alweer aangekomen in de 
laatste maand van dit kalenderjaar 
en dus ook het laatste clubblad 
van dit kalenderjaar!

De decembermaand, een maand 
met een aantal gezellige feest-
dagen. Zoals het erna uitziet 
kunnen we dat dit jaar weer vieren 
zonder beperkingen en dat be-
tekent dus ook voor Elistha dat er 
weer feestjes gevierd kunnen 
worden zoals Sinterklaas, de 
kerstbingo en de nieuwjaars-
receptie!

Het is ook de maand van even 
terugkijken naar het afgelopen 
jaar, wat is er allemaal gebeurd 
en wat hebben we allemaal mee-
gemaakt! We hebben mooie mo-
menten mogen beleven, mooie 
pro  jecten zijn afgerond en natuur-
lijk waren er ook wat minder 
mooie momenten maar we mogen 
vooral trots zijn op onze vereniging 
en zeker op de vrijwilligers die we 
hebben!

Energiecrisis
Net zoals bij heel veel 
verenigingen is ook bij ons de 
energiecrisis een lastig pakket. We 
hebben al maatregelen moeten 
nemen en wegen steeds per week 
af of het genoeg is of dat we toch 
helaas nog meer maatregelen zul-
len moeten nemen. Je zou bijna 
zeggen dat het bestuur het er toch 
erg warm van krijgt, al is het maar 
van de spanning!

Sinterklaas
We hebben al onze vrijwilligers 
bedankt voor hun inzet met een 
mooi gedicht en een heerlijke 
chocoladeletter! Op vrijdagavond 
2 December heeft onze jongste 
jeugd weer een heerlijk sinterklaas-
avondje gehad waar volop van is 
genoten!

Kerstbingo
Vrijdagavond 16 December vindt 
er weer een gezellige kerstbingo 
plaats! We hopen dat de kantine 
weer gezellige vol zal zitten en 
dat er weer veel mensen mogen 
genieten van de mooie prijzen die 
er te winnen zijn.



99

Het Oranje huis
De mannen van onze activiteiten-
commissie hebben onze kantine 
omgetoverd naar een mooi Oranje 
huis. Op de wedstrijd dagen van 
het Nederlands Elftal wordt hier 
gezellig met z’n allen naar de 
wedstrijd gekeken! Mannen 
bedankt weer voor jullie inzet!

Winterfestijn
Ook dit jaar staat de schaatsbaan 
weer gezellig in het dorp. Ver-
schillende vrijwilligers zullen 
namens onze vereniging daar 
diensten draaien zodat iedereen 
weer kan genieten van het schaat-
sen of in het café. Wij willen al 
deze vrijwilligers alvast bedanken 
voor hun inzet tijdens deze 
diensten!

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 7 januari 2023 zal 
de nieuwjaarsreceptie plaats-
vinden. Deze begint om 20:00 uur 
in onze kantine en het bestuur van 
Elistha nodigt u van harte uit om 
samen met ons te komen proosten 
op het nieuwe jaar! Vooraf gaand 
aan de receptie zal er een toe r-
nooi plaatsvinden voor onze 

senioren elftallen en om 18:30 uur 
start onze traditionele wedstrijd 
van Elistha oud 1 - Elistha 1, u 
bent natuurlijk ook van harte 
welkom om hier alvast als 
toeschouwer langs de lijn te 
komen kijken.

Als laatste willen wij als bestuur 
jullie allen alvast hele fijne kerst-
dagen toewensen en een heel 
gezond en liefdevol 2023!!

Het bestuur,

Martin de Goey, voorzitter

William Peters, penningmeester

Pascalle Overeem, secretaris 
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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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https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/


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

12

https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/set-sc-elistha


13

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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Ruim 10 jaar 
ervaring in 
 tegelwerk 
en complete 
 badkamers!
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Gespecialiseerd in alle verbouwingen 
in en rondom uw woning.

www.robintap.nl 06-30 09 79 21info@robintap.nl
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Peters Administratie Kantoor
PAKElst

PERSOONLIJKE BENADERING voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf

06 54 945 700  |  info@pakelst.nl  |  www.pakelst.nl
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- Tuin aanleg en onderhoud. 
- Boom verzorging. 
- Interieurbeplanting (hydrocultuur). 
- Verhuur van Kerstdecoraties. 

 
Industrieweg Oost 5 a5 
6662 NE Elst Gld 
E: info@arti-flora.com 
T: 0481-371685 GSM 06-53176265 
 
 
Voor de zomermaanden zijn we nog op zoek naar extra vakantiehulpen. 
zoek je nog een (bij) baantje en vind je het leuk om buiten te werken en  
groen te verzorgen bij zowel bedrijven als particulieren. 
Bel of app ons dan en vraag naar de mogelijkheden. 

NOG GEEN
ADVERTENTIE?

MELD JE NU AAN!
PR@SC-ELISTHA.NL
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LANGS HET HOOFDVELD VAN 
ONZE  ACCOMMODATIE STAAT EEN 
GROOT  AANTAL RECLAMEBORDEN.

Wij zijn blij en dankbaar dat een groot aantal spon-
soren 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 waar-
de van 50,- euro.

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

SPONSOR 
BORD€N

ACTIE

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


ANDERE TIJDEN
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Ditmaal weer een aantal foto’s en artikelen uit het archief. 
Mochten anderen nog foto’s e.d. uit onze historie hebben dan 

graag zenden aan mij. Pr@sc-elistha.nl of 0613857973. 

Ben je geïnteresseerd in de historie van onze vereniging dan kun je dit uitgebreid 
lezen op onze website. https://www.sc-elistha.nl/304/historie/

2012
Elistha 2 krijgt nieuwe trainingspakken van Sponsor Het Wapen van Elst.

Logis Hotel Restaurant “Het Wapen van Elst “b.v. is al jaren sponsor van het 
tweede elftal van Elistha. In 2012 waren de trainingspakken aan vervanging 

toe en heeft de sponsor nieuwe trainingspakken ter beschikking gesteld.
Deze trainingspakken werden op zondag 23 september 2012 aangeboden 

door de heer B. Carabain (rechts op de foto) van Het Wapen van Elst.

mailto:Pr@sc-elistha.nl
https://www.sc-elistha.nl/304/historie/


ANDERE TIJDEN
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2012
Elistha wint BOBSPORT-campagne!!

Op 19 mei 2012 (tijdens de op onze velden gehouden KNVB bekerfinales) 
heeft een BOB-promotieteam Elistha bezocht. Van dit bezoek werden foto’s 

gemaakt die op de BOBsport Facebook pagina werden geplaatst.
Op die pagina kon gestemd worden, en de club met de foto met de meeste 

stemmen zou een kledingcheque ter waarde van € 1.250,00 ontvangen. 
Omdat Elistha de meeste stemmen wist te verzamelen, heeft Elistha het 

volledige kledingpakket  (shirt, broek en kousen) voor één elftal gewonnen.

De cheque is op woensdag 4 juli 2012 door Guus van Leeuwen van ROVG 
uitgereikt aan voorzitter Jan Willem Berns. De B1 heeft het tenue gedragen.
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Logis Hotel - Restaurant “Het Wapen van Elst”
Dorpsstraat 28  •  6661 EL Elst

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

��������������� ���� ������
���
���	������������	��

ALS JE DIER JE LIEF IS
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Als gevolg van een nieuwe inrichting en indeling van het 
zaterdagvoetbal en de toevoeging ven een vijfde klasse, geldt er 
aan het einde van het seizoen een verscherpte degradatieregeling 
voor alle klassen, maar in het bijzonder in de vierde klasse.

Hier een overzicht van de nieuwe regeling

PROMOTIE/DEGRADATIE 
REGELING EERSTE ELFTAL.
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Vrijdagavond 2 december was het dan eindelijk zover. Waar we 
na twee jaar Sinterklaas met maatregelen moesten vieren mocht het 
dit jaar gelukkig weer zoals we gewend waren. Sinterklaas had al 
heel vroeg aan Pascalle laten weten dat hij van plan was om met 
zijn Pieten op bezoek te komen zodat de papa’s en de mama’s de 
avond in de agenda’s vrij konden houden!

Er werd gedanst, een pieten polonaise gelopen en een winkel-
wagen race gehouden. En ook de stoelendans werd natuurlijk 
gedaan, gelukkig viel Piet Marcello met zijn billen op de grond 
waardoor Elistha deze editie won!

De kinderen kregen een prachtige air-voetbal en wat lekkers te 
drinken en te snoepen van Sinterklaas.

Wij willen dan ook in het bij-
zonder het bestuur en de 
familie Overeem bedanken dat 
ze het weer mogelijk hebben 
gemaakt om de kinderen te laten 
genieten! 

SINTERKLAAS OP BEZOEK 
BIJ SC ELISTHA!
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Ik doe mee aan Alpe d’HuZes omdat ik geloof dat wij 
samen kunnen werken aan een wereld waarin je niet meer 
doodgaat aan kanker, wil jij mij steunen?

Onze zoon levert sinds 2019 een strijd tegen kanker. Hoe oneerlijk voor 
een jongen van toen 16. Hij is zo’n dappere en positief in gestelde jongen 
dat meedoen aan de Alpe d’HuZes een manier is voor mij om mijn respect 
voor hem te laten zien. Nog steeds zijn we er niet en heeft hij nog een 
pittig traject voor de boeg, maar we gaan ervoor met elkaar!!  Helaas  zijn 
wij daarnaast in onze directe omgeving te vaak geconfronteerd met deze 
ziekte. Niemand zou meer deze zware weg moeten ondergaan en we 
hebben van dichtbij gezien hoe belangrijk het inzamelen van geld is om 
ervoor te zorgen dat de techniek zich blijft ontwikkelen.

Steunen kan hier:
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/edwinjansen/alpe-dhuzes

OPROEP VAN 
EDWIN JANSEN

Steun Edwin!

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/edwinjansen/alpe-dhuzes
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Het bestuur nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op 
zaterdag 7 januari om 20:00 uur. De receptie vindt uiteraard 
plaats in onze kantine.

Voorafgaand aan de receptie zal er een toernooi plaatsvinden 
voor onze senioren elftallen. Om 18:30 uur start de  traditionele 
wedstrijd Elistha oud 1 - Elistha 1. Natuurlijk bent u van harte 
welkom om te komen kijken.

NIEUWJAARS
RECEPTIE
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NIEUWE RECLAMEBORD 
SPONSOR

In de vorige clubbladen hebben we al een aantal nieuwe bordsponsors 
vermeld die sinds 1 december 2021 besloten hebben onze vereniging 
te ondersteunen door middel van de plaatsing van één of meerdere 

reclameborden.

Hier volgt weer een nieuwe bordsponsor:

NV AUTOMOBIELEN

Contact:
https://nvautomobielen.com/

Twee jonge ondernemers verwezenlijken hun droom: 
Welkom bij Nino Visscher Automobielen. 

Het is onze missie om onze klanten de beste selectie nieuwe en 
gebruikte voertuigen te bieden die op de markt verkrijgbaar zijn. Wij 

voorzien onze klanten van jonge ,luxe voertuigen. Onze brede selectie 
nieuwe en tweedehands auto’s omvat o.a. merken als Audi, Mercedes, 
Volkswagen en BMW. Met trots laten wij u onze selectie auto’s zien in 

onze showroom in Sint-Michielsgestel.
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ELISTHA STELDE TELEUR 
IN DE DORPSQUIZ
Eindelijk kon het weer, na 2 jaar 
corona , was het dan weer zover.
In de grote zaal van Het Wapen 
van Elst werd de strijd aange-
bonden door de 28 teams. Ook nu 
weer zat de zaal weer bomvol.

Na een lekker bakje koffie en met 
de voorgelezen spelregels in ge-
dachten brandde de strijd los. Zo 
waren er diverse catagorieen  o.a 
actualiteit, muziek, sport, Elst he den, 
beeldvragen en Elst ver leden.

In 4 blokken van telkens 16 vragen. 
Dus in totaal zou je 64 punten 
kunnen behalen. De 1e ronde 
verliep goed, 11 goede 
antwoorden  en een 3e plaats op 
de ranglijst. Ook de 2e ronde ging 
goed, zelfs nog 1 punt meer, 12 
goed. Ronde 3 werd afgesloten 
met slechts 9 punten.  De vragen 
waren divers en van alles wat. Van 
een keurige 4e plaats zaten we in 
een roetsbaan en eindigden wij op 
de 13e stek, nadat wij elkaar moed 
hadden ingesproken, de laatste 
ronde.

Toch goed teruggekomen met 12 
punten, echter niet genoeg om op 
de ranglijst te stijgen. Met totaal 44 
punten werden wij teleur stellend 
15e..... Met 44 goede antwoorden 
van de 64 vragen toch 68% goed. 
Op de 1e plaats eindigde 
Wijkplatform Elst Noord met 52 
punten (in elke ronde 2 punten meer 
als wij) 2e werd FC Balophetdak 
met 51 punten , op de 3e plaats 2 
teams  Quiz- ut -nie  en  De Rooie 
Raod ieder met 49 punten. Zo 
maar even een paar vragen uit de 
quiz.

Welke van de volgende bedrijven 
is de oudste familiezaak?

A Brandenburg Schoenen    
 reparatie    
                                                      
B Herberts
                                                            
C Monnereau
                                                                                                           
D Janssen Ijzerhandel
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Op de Pas komt er een nieuwbouw-
wijk tussen de Brienenshof  en de 
Olympiasingel.

Welk thema wordt er gebruikt voor 
de straatnamen?                          

A: Namen van Olympische (top)
sporters

Wie was de invalkeepster voor Sari 
van Veenendaal bij het EK voetbal 
vrouwen?
                                                                                                                      
A: Daphne van Donselaar

Op het oude Boerenbondgebouw 
bevindt zich een grote gevelsteen 
met inscriptie

Die vermeldt o.a. het bouwjaar  Uit 
welk jaar stamt dit gebouw?
  

A 1898
                                                                                                                   
B 1912
                                                                                                                   
C 1918
                                                                                                                   
D 1930

Uit welke voormalige gemeenten is 
de gemeente Overbetuwe ontstaan?
                                                                                                                                
A: Elst, Heteren, Valburg

Het Elistha team bestond uit: 
(Van links naar rechts)  Jan Willem Berns, 
Marco Hofman, Wim Hendriks, 
Martin Jansen v.d. Laak en William 
Peters.

Volgend jaar doen we weer mee en 
proberen dan weer in de top 10 te 
komen. Maar gezellig was het wel!

Mahe



 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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Wij als bestuur 
willen jullie allen 
alvast hele fijne 

kerstdagen toewensen 
en een heel gezond en 

liefdevol 2023! 
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Programma
Elistha 1

Hierbij het programma van Elistha 1 voor de resterende wedstrijden van dit  
seizoen. Er kunnen eventueel wijzigingen optreden in aanvangstijden e.d. 
Raadpleeg voor alle zekerheid regelmatig: https://www.sc-elistha.nl/116/
programma/
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DIGITAAL 
AANMELDINGSFORMULIER

Het is nu ook mogelijk om het 
ledenaanmeldingsformulier digitaal in te vullen

op de website van Elistha.

Het aanmeldingsformulier vindt je hier:
https://www.sc-elistha.nl/1237/lid-worden-digitaal/

Als je eerst nog wat aanvullende informatie wilt over het 
lidmaatschap, dan staat dat hier, met een verwijzing 

naar het digitale aanmeldingsformulier:
https://www.sc-elistha.nl/181/lid-worden/

https://www.sc-elistha.nl/1237/lid-worden-digitaal/
https://www.sc-elistha.nl/181/lid-worden/


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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https://goo.gl/maps/xYCQJDjN6AH6pzXYA
mailto:secretariaat%40sc-elistha.nl?subject=Bericht%20aan%20secretariaat%20SC%20Elistha
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CONTRIBUTIE
CONTRIBUTIE PER 01-07-2022 VOOR HET SEIZOEN 2022-2023

TEAM   BEDRAG  

Senioren   € 220,00  + pasfoto
Senioren 35+  € 117,00  + pasfoto
Senioren 45+  € 117,00
O19/O18 geboren na 1-1-2004 € 202,50  + pasfoto
O17/O16 geboren na 1-1-2006 € 176,00  + pasfoto 
O15/O14 geboren na 1-1-2008 € 158,00  + pasfoto
O13/O12 geboren na 1-1-2010 € 148,00  + pasfoto
O11/O10 geboren na 1-1-2012 € 138,50  + pasfoto
O9/O8 geboren na 1-1-2014 € 112,50
O7 of jonger  geboren na 1-1-2016 € 72,50
Niet voetballend lid  € 56,00

Betalingen t.n.v. SC Elistha op rekening: NL80 ABNA 0515729302

KOPIJ
De deadline voor het volgende clubblad is 15 januari 2023.

Bijdragen per mail naar clubblad@sc-elistha.nl.

VERZEKERINGEN

De KNVB heeft voor de leden twee collectieve aanvullende verzekeringen: de collectieve 
ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Bij ongevallen/incidenten moet altijd eerst de 
‘eigen’ verzekering ingeschakeld worden.
Keert deze gedeeltelijk of wellicht helemaal niet uit, dan kan men de collectieve verzekering van de 
KNVB inschakelen. Hieronder staat een beknopt dekkingsoverzicht van de collectieve ongevallen- en 
aansprakelijkheidsverzekering.

Beknopt dekkingsoverzicht Collectieve Ongevallenverzekering:
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1438/cov-beknopt-dekkingsoverzicht

Schadeformulier leden en officials voor Collectieve Ongevallenverzekering:
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1441/cov-schadeformulier

Beknopt dekkingsoverzicht Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering:
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1445/beknopt-dekkingsoverzicht-aansprakelijkheidsverzekering

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1438/cov-beknopt-dekkingsoverzicht
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1441/cov-schadeformulier
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1445/beknopt-dekkingsoverzicht-aansprakelijkheidsverzekering 
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CLUBBLAD ADVERTEERDER
AMI KAPPERS kapper JEWELZ & MORE
ARTI-FLORA, Tuinaanleg en onderhoud JOS KLOMP, metaalbewerking
CAFÉ IN DEN OMMELANDEN 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 OUWERLING OPTICIENS
DRIES EN CO, restaurant QS SOLUTIONS, Oudewijn BV
EXPERT ELST electronica winkel PSYCHOCARE DETACHERING, detachering van 
proffesionals in GGZ.
GIJSBERTS , garage  RISTORANTE ROMA pizzeria bistro
HANS WONEN ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf
HCI Bouwcenter SNELDERS SPORT
HENDRIKS cafetaria en catering TAP TIMMER- EN ONDERHOUD, Robin Tap.
HENDRIKS STEENZAGEN, Jan Hendriks TEGELZETBEDRIJF ELST RAYMOND RUIJSCH
HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant VINK HEKWERKEN ELST
ING.BUREAU SELMAN. VITAMINEDOOS.NL, wekelijks portie vitamientjes.
JACCO VAN MARWIJK groente en fruit YOURDENTITY advies, creatie en realisatie 

BANNER WEBSITE 
DRIES EN CO restaurant
HENDRIKS CAFETARIA EN CATERING

HENDRIKS CLEANING
SNELDERS SPORT

RECLAME OP KLEEDKAMERDEUR
AUTOSCHADE ELST
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE
FINE FOOD VILLAGE 

SCOREBORD SPONSOREN
KEMPKES LANDMETEN BV
TOON DE JONG REKLAME
TOPSLAGERIJ DE LEEUW

OVERIGE SPONSOREN
AUTOSCHADE ELST (reclamebord in ballenvanger)
ERIC VAN OOIJEN  (financiële bijdrage)

HENDRIKS CAFETARIA
JUMBO MACLEANE
STREEKWINKEL DE LINGEGAERDT

HOOFDSPONSOR:
Shirts totale jeugd afdeling:
Elistha 1 tenue:
Elistha 1 trainingspakken:
Elistha 2 tenue:
Elistha 3 tenue:

DRIES EN CO
MIJN KOZIJN WINKEL
DRIES EN CO
BISTROBAR COCO
HET WAPEN VAN ELST
MEDIAMAUS

ONZE SPONSOREN 
2022/2023
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ONZE SPONSOREN 
2022/2023

RECLAMEBORD SPONSOREN
ALBERT HEIJN
ALBERT VAN KLEEF, klusbedrijf
ANEMOS,  Grieks specialiteiten restaurant
ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant
AUTOBEDRIJF MUYS
AUTOBEDRIJF TIP
AUTOSCHADE ELST BV
AUTOSERVICE LAMPRECHT
AUTOSTUART ELST
BANKET BAKKERIJ PAUL JANSSEN
BRASSERIE BINX op de Hucht, restaurant
CAFÉ ‘T FORT
CAFETARIA VAN BURK
CARWASH CENTER Elst autowassen
CEES VAN WOUDENBERG
CHR. MULLER TOUW BV
COPY & SEND ontwerpen
CTB Accountants en Belastingadviseurs B.V
DE KLOMP, dierenartsen
DE VARIABELE NL
DE LEEUW, Top slager
DENNED, Beheer en Onderhoud BV
DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE
DRIES EN CO, restaurant
ETOS ELST
EXPERT Elst
FINE FOOD VILLAGE
FRUVEXCO BV, Groothandel in groenten en fruit.
HCI Bouwcenter
HENDRIKS, cafetaria
HENDRIKS CLEANING
HENDRIKS STEENZAGEN, Jan Hendriks
HET WAPEN VAN ELST, HCR
HILVIS, Viskraam
HUISMAN, electrotechniek 

HYPOTHEEKHUYS ELST
IMPACT PERSONEEL B.V.
ING. BUREAU SELMAN
JANSEN MAKELAARS
JOS KLOMP METAALBEWERKING
JUMBO, supermarkt Mc.Leane
LINGE HOTEL ELST
MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN
MANTEL for fashion and sport
MEGALUX ROLLUIKEN EN ZONWERING
MIKO, koffie / lavadrinks
NATUURSTEEN- EN TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND
NINO VISSCHER, Automobielen.
NOTARISSEN ELST
OUDEWIJN BV
OVERBETUWE COLLEGE,
OMNISIGN, reclame design bureau
OUWERLING OPTICIENS
PAK ELST, Administratie kantoor.
PIZZA ROMA, italiaanse pizza service
PSYCHOCARE DETACHERING, detachering professionals 
RONNIE DUNNINK AUTOSERVICE
SNAPPERZ, Seafood
SNELDERS SPORT
SNS BANK
STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN
TAP TIMMER- EN ONDERHOUD, Robin Tap.
TEGELZETBEDRIJF ELST RAYMOND RUIJSCH
UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN
VINK HEKWERKEN
WIDO BV, kraanbedrijf
WITJES, makelaars
IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.
YOURDENTITY, Geeft vorm aan zaken.
ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen



40

Heb jij nog vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes of 
kinderen in je straat die ook willen gaan voetballen?

Als jij in de zomervakantie iemand aanmeldt voor een 
proeflidmaatschap dan ontvangen jullie allebei een 

mooi cadeau als degene zich na de vakantie opgeeft 
als lid van Elistha.

Aanmelden bij jeugdtc@sc-elistha.nl

Voor alle basisschooljeugdleden

JEUGDLEDEN
ACTIE
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