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IN MEMORIAM

Jesper Jansen
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Op maandag 27 februari bereikte ons het droevige bericht dat 
Jesper Jansen op 18-jarige leeftijd is overleden.

Jesper was vanaf zijn vierde lid van SC Elistha en doorliep alle 
jeugdteams.

We herinneren ons Jesper ook als een goede voetballer, die 
verdedigend altijd voorop ging in de strijd. Helaas heeft Jesper 

zijn laatste, oneerlijke strijd, niet mogen winnen.

Namens alle leden, de staf en het bestuur wensen we Edwin, 
Nicole en Lizan veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
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Voorwoord
BESTE SPORTVRIEND(INN)EN,
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Terwijl het clubblad gereed was 
voor verspreiding, bereikte ons het 
droevige nieuws dat Jesper Jansen 
is overleden.

Jesper werd als kabouter, op 
vierjarige leeftijd, lid van onze 
club. Hij doorliep alle 
jeugdelftallen en speelde de 
laatste seizoenen in de JO 19-1. 
Ondanks de slopende ziekte die 
hem sinds een aantal jaren 
kwelde, was de betrokkenheid van 
Jesper bij onze vereniging groot. 
Als zijn fysieke toestand het ook 
maar enigszins toeliet, stond Jesper 
op of naast het veld.

Jesper was, van kleins af aan, het 
type van stille, stugge verdediger. 
Als een rots in de branding leidde 
hij de teams waarin hij speelde tot 
vele kampioen schappen. Met de 

C1 won hij in 2019 zelfs de 
bekerfi nale.

Op dinsdag 28 februari was er 
een gelegenheid tot samenkomen 
in de kantine voor de spelers van 
de JO 19-1 en de ouders. Een dag 
later waren veel leden van Elistha 
aanwezig om afscheid van Jesper 
te nemen, waaronder de JO19-1 
en ook alle spelers en staf van 
Elistha 1. 

Ik wens Edwin, Nicole en Lizan 
veel sterkte met het verwerken van 
dit verlies. Een steun die ik ook wil 
uitspreken naar zijn teamgenoten 
en de leiding van de JO 19-1.

JURROEN CLUITMANS
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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 a�orten is of strippen, het is geen probleem.
• Ook op graden zagen of Ytong blokken zagen is mogelijk.

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

www.hendrikssteenzagen.nl

Jouw digitale werkplek:
eenvoudiger en veiliger.

www.qssolutions.nl
Amersfoort | Köln | Hồ Chí Minh
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Een nieuw jaar is aangebroken en 
deze zijn we gestart met een 
onderling toernooi voor de senioren, 
de legendarische wedstrijd Oud-
Elistha 1- Elistha 1 en een gezellige 
nieuwjaarsreceptie waar we onze 
jubilarissen hebben gehuldigd.

De winterstop zit er inmiddels op en 
we hopen dat de tweede helft van 
het seizoen er weer veel wedstrijden 
gewonnen mogen worden.

Tijdens de winterstop hebben de 
mannen van onze facilitaire 
commissie er weer voor gezorgd dat 
de accommodatie weer in orde is 
gemaakt, dank jullie wel hiervoor!

Onze eerste elftal is op trainings-
kamp in Mallorca. De eerste 
beelden lieten zien dat ze beter 
weer hebben dan wij en dat het er 
weer goed verzorgd uit zag. We 
wensen ze veel plezier natuurlijk!

Dit jaar gaan we met onze jeugd 
t/m JO15 weer op jeugdkamp in het 
weekend van 1 t/m 2 juni. De 
voorbereidingen zullen binnenkort 
van start gaan en dan volgt natuurlijk 
ook de nodige informatie voor de 
ouders.

Van het 
dagelĳ ks bestuur
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En dan……dan staat de wereld even helemaal op zijn kop en 
krijgen wij het ongelooflijke slechte nieuws dat Jesper, speler van 
onze JO19, een oneerlijke strijd heeft verloren! We worden stil, heel 
stil en de tranen vloeien, er zijn geen woorden voor! We gaan een 
week in met veel verdriet, met samen zijn met teamgenoten en 
ouders, samen komen in de kantine voor alle leden en ouders die 
daar behoefte aan hebben en afscheid nemen van Jesper. Een week 
waarin we gemerkt hebben dat we veel steun aan elkaar hadden en 
hoe bizar het ook klinkt een week waarin we laten zien dat we een 
echte Elistha familie zijn! 
Wij wensen de ouders, zus, familie en vrienden van Jesper heel veel 
sterkte toe! En lieve Jesper, je hebt bij veel Elisthaleden een speciaal 
plekje in hun oranje harten!!

Het bestuur,
Martin de Goey, voorzitter
William Peters, penningmeester
Pascalle Overeem, secretaris 

9
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ALLE INFORMATIE VAN 
JOUW FAVORIETE CLUB

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.

Android: https://tinyurl.com/lhdfx84

iOS: https://tinyurl.com/ybjmvz7b

Download hier de app!
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Ledenshop SC Elistha

De ledenshop vindt je hier: 
https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/

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 
specifi ek 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.

ELISTHA HEEFT, IN SAMENWERKING MET SNELDERS SPORT 
UIT ELST, EEN LEDENSHOP.



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
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Rijksweg Noord • 6661KA ELSTRestaurant: 0481 - 372082Pizza service: 0481 - 377307
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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



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.

SPONSORBORD€N

Heb je een sponsor gevonden? 
Neem contact op!

Mail naar: pr@sc-elistha.nl

ACTIE
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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
Snelders steekt SC Elistha C1 in het nieuw

De C1 van SC Elistha startte het nieuwe voetbalseizoen 2012-2013 in 
een geheel nieuw tenue. Het tenue werd geschonken door Snelders 

Sport, uit Elst.

Andere tĳ den
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2012
Elistha C2 kreeg op zaterdag 25 augustus 2012 

een compleet nieuw tenue van Mantel Tweewielers 
uit Elst.

Natuurlijk poseerde het elftal vol trots met het nieuwe tenue.
Het tenue werd aangeboden door Michael Albouts van Mantel 

(rechts op de foto).

Namens de speelsters, spelers, leiding en bestuur werd Mantel 
Tweewielers natuurlijk hiervoor bedankt!

Andere tĳ den
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Naar aanleiding van de oproep in eerdere clubbladen 
heeft Tonnie Gödden een aantal foto’s ingezonden.

Een foto is van de A1 
in 1994.

Een foto van de B1 in 1997

Tenslotte een foto van de C1 
in 1994

Andere tĳ den
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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
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ALS JE DIER JE LIEF IS

NOG GEEN
ADVERTENTIE?

MELD JE NU AAN!
PR@SC-ELISTHA.NL



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

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

24
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De winterstop ligt al weer achter 
ons en de eerste wedstrijden in de 
3e fase zijn al weer gepeeld. 

Het 4-fasenmodel werkt erg goed, 
teams komen op het juiste niveau 
te spelen waardoor spelers zich 
veel beter kunnen ontwikkelen. Na 
elke fase bekijkt de KNVB de 
eindstanden en deelt hier de teams 
opnieuw op in. Van in iedere 
wedstrijd alleen maar achter de 
tegenstander aanlopen wordt je 
geen betere voetballer. Ook het 
plezier gaat snel weg als je iedere 
wedstrijd met grote cijfers verliest. 
Voetballen leer je vooral door als 
team balbezit te hebben en 
voetbalhandelingen uit te voeren 
(dribbelen, passen, bal aannemen, 
koppen, schieten, bal afpakken 
enz.). Door deze handelingen vaak 
uit te voeren op trainingen en in 
wedstrijden zullen spelers zich veel 
beter ontwikkelen en nog meer 
plezier aan het spelletje beleven. 

Op 18 januari hebben wij de 
trainers- en leidersbijeenkomst 
gehouden. Een groot deel van de 
trainers en leiders waren hierbij 
aanwezig. We hebben het o.a. 
gehad over de begeleiding van 
trainers, trainerscursussen, 
activiteiten van de partnerclub 
Vitesse en techniektrainingen. 
De eerste techniektraining zal op 
de volgende datum gegeven 
worden:

Vrijdag 24 maart
van 18:30 t/m 19:30 uur

Alle jeugdleden zijn welkom en 
ook eventueel vriendjes, broertjes 
en zusjes die interesse hebben om 
bij ons te komen voetballen zijn 
van harte uitgenodigd. Meer info 
zal komen via de trainers en 
leiders.

Als hoofd opleiding wil ik me in de 
komende periode vooral richten op 

Eén-tweetje
 Jeugd Technische Commissie
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het begeleiden en opleiden van 
onze beginnende trainers. Hiermee 
willen wij bereiken dat de spelers 
nog meer plezier gaan beleven 
aan de training en wedstrijden en 
hierdoor stappen kunnen maken in 
hun voetbalontwikkeling. Voor 
trainers en leiders moet de 
ontwikkeling en het spelplezier 
boven het winnen van een 
wedstrijd staan. 

Binnen de JTC zijn we bezig om te 
bekijken of we voor de jeugd een 
voetbaltoernooi kunnen gaan 
organiseren. Aangezien er al best 

veel toernooien gehouden worden 
aan het eind van de competitie 
zitten wij te denken aan een 
toernooi voor de start van de 
competitie. Wij gaan hier 
binnenkort een enquête voor 
rondsturen om te bekijken of hier 
voldoende animo voor is.

Namens JTC Elistha

Max Poelman
Robert Meeuwsen
Jeroen Pothof
Gert van Haaren
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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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Huldigingen
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 7 januari 2023 

zijn er een aantal jubilarissen gehuldigd.

Aangezien voorzitter Martin de Goey, wegens ziekte, verhinderd 
was werden de jubilarissen toegesproken en gehuldigd door 

penningmeester William Peters.

25 jaar lid:

Jimmy Scheerder

Kevin Tap

Remco Hendriks

Michael Melsasail

Weha
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Huldigingen

25 jaar lid:

40 jaar lid:

Rowdy Ahuluheluw Rowan Leenders

Rowan Janssen
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Nieuwjaarswedstrĳ den

Op zaterdag 7 januari 2023 is voorafgaande aan de 
receptie weer de traditionele Nieuwjaarswedstrijd 

gespeeld tussen het huidige eerste elftal en een elftal 
bestaande uit voormalig Elistha 1 spelers.

Deze wedstrijd werd met 7-1 gewonnen door het 
huidige eerste elftal.

Hieronder foto's van de elftallen.

Foto: ‘oud’ Elistha 1



De lagere elftallen en de JO19 speelden een 
onderling toernooi.

Dit werd gewonnen door het tweede elftal.

Weha

Nieuwjaarswedstrĳ den

Foto: huidig Elistha 1
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Even voorstellen
Even voorstellen… Wim Hendriks
Zoals jullie weten zijn wij bij Elistha 
erg trots op onze vrijwilligers. Zonder 
deze mensen zouden wij/onze 
kinderen niet kunnen voetballen en 
had onze mooie club geen 
bestaansrecht gehad. Reden genoeg 
dus om eens te horen en te lezen wat 
onze vrijwilligers zoals bezighoudt en 
hoe hun Elistha hart klopt.
In deze editie neemt Wim Hendriks 
het woord.

Mijn naam is Wim Hendriks, leeftijd 
76 jaar.
Opleiding HBS B en Assurantiën A
Eerste jaren gewerkt in 
verzekeringsbranche en daarna ruim 
35 jaar als manager bij GAK/UWV.
Ruim 51 jaar getrouwd met José. We 
hebben twee dochters en 4 
kleinkinderen, in de leeftijd van 18 
t/m 21 jaar. Hobby’s zijn tuinieren, 
fi etsen, praten en vrijwilliger bij 
Elistha.

Wanneer is jouw Elistha hart gaan 
kloppen? (hoe ben je bij Elistha 
terecht gekomen)
Ik ben op mijn 12e jaar (bijna 65 
jaar geleden) lid gemaakt door mijn 
vader. 
Je mocht toen pas op je 12e bij 
voetbal. Ik ben daarvoor ook 4 jaar 
lid geweest van Elistha Gym.

Welke functies heb je tot nu toe 
vervuld binnen Elistha? Welke 
functie vond je het leukst?
Eerst gevoetbald bij de jeugd en op 
lager niveau tot mij 36e. Toen 
gestopt i.v.m. gebroken knie.
Ook tegelijkertijd in diverse 
organisatiecommissies gezeten en 
ruim 25 jaar in het dagelijks 
bestuurals  secretaris vanaf, 1972 tot 
1997. Bij het aftreden ben ik 
benoemd tot erelid en kreeg ik de 
gouden KNVB speld.

Vanaf 1997 tot nu toe zit ik in het 
Algemeen bestuur als 
vertegenwoordiger van de PR-
commissie (dus ook alweer ruim 25 
jaar). Tot vorig jaar was ik  
hoofdredacteur van het clubblad. 
Daarnaast heb ik natuurlijk regelmatig 
ad hoc zaken gedaan in diverse 
commissies resp. bij activiteiten.
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Even voorstellen (vervolg)

Wat maakt Elistha een speciale 
club?
Leuke kleinere vereniging waar ons 
kent ons belangrijk is.

Wat kan er beter binnen onze club?
Al jarenlang is er een gebrek aan 
voldoende vrijwilligers. Om het 
voortbestaan te garanderen is hierin 
verbetering hoogst noodzakelijk. 
Vooral omdat vele vrijwilligers op 
belangrijke posities al op leeftijd zijn. 
Verder kan de onderlinge 
communicatie best beter. Ik kom uit 
de tijd van elkaar spreken dan wel 
bellen. Nu is de afstandelijkheid veel 
groter door mail- en app cultuur.

Wat is er al erg goed voor elkaar 
binnen Elistha?
De structuur van de vereniging is wel 
goed. Het ontbreekt echter overal 
aan voldoende mensen die daaraan 
uitvoering kunnen geven. Positief is 
dat we over een goede 
accommodatie beschikken en het 
onderhoud daarvan door een groep 
enthousiaste vrijwilligers.

Verder is gelukkig de samenwerking 
met de gemeente verbeterd de 
laatste jaren. Dat komt mede door 
het huidige gemeentebestuur. In mijn 
eigen bestuursverleden heb ik dat 

wel eens anders meegemaakt en 
stond Elistha bepaald niet op de 
eerste plaats.

Waarom is het belangrijk om 
vrijwilliger te zijn?
Het is onmogelijk de vereniging goed 
te laten functioneren zonder 
voldoende vrijwilligers. Als je 
interesse hebt in een vereniging geeft 
je het een goed gevoel mee te 
kunnen werken aan het wel en wee. 
Bovendien is het uitstekend voor je 
sociale contacten.

Verder vind ik het belangrijk dat je 
niet alleen het genot van het lid zijn 
moet hebben. Het is heel normaal 
dat iedereen een kleine of grote 
vrijwilligerstaak oppakt. Ook vind ik 
het normaal dat steeds meer een 
beroep op ouders van jeugdleden 
wordt gedaan. Het moet niet zo zijn 
dat de vereniging als een soort 
crèche wordt gezien. Dit komt 
gelukkig al minder voor.
Voor seniorenleden zijn er diverse 
zake mogelijkheden om als 
vrijwilliger bij Elistha te werken. Ik 
noem (jeugd-)leider, scheidsrechter, 
grensrechter, vrijwilliger in de kantine, 
enz. 
Verder zijn altijd mensen nodig bij 
activiteiten die er voor zorgen dat de 
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vereniging de contributie op een 
aanvaardbaar niveau kan houden. 
Activiteiten voor de PR-commissie, 
maar zeker vrijwilligers bij onze oud 
papieractie.

Wat is jouw leukste Elisthamoment?
Ik heb niet echt één leukste moment. 
Er zijn vele leuke momenten geweest 
van kampioenschappen, 
jubileumfeesten, maar ook in het 
verleden de uitwisseling met 
buitenlandse verenigingen. En 
natuurlijk nu actueel het regelmatig 
spelen van mijn kleinzoon Nick in het 
eerste. Als trouwe supporter van het 
eerste is dit natuurlijk voor mij een 
moment om trots op te zijn.

Wat is jouw minst leuke Elistha 
moment?
Ook hier niet echt één moment. 
Natuurlijk niet echt dat ik mijn been 
brak tijdens een wedstrijd, maar ook 
hier diverse degradaties van het 
eerste. Ik hoor al jaren tot een 
groepje vaste supporters en dan zijn 
dat natuurlijk de mindere momenten.

Waar erger jij je het meest aan en 
waar heb je veel respect voor op 
en rond het voetbalveld?
Op en rond het voetbalveld erger ik 

me niet zo gauw. 
Ik heb respect voor degenen die 
wedstrijden willen fl uiten, want in 
navolging van de landelijke tendens 
krijgen ze veel kritiek te verduren.

Wil je nog iets kwijt?
Ik ben er nog steeds trots op om lid 
van Elistha te zijn en mijn steentje kan 
bijdragen. Ik hoop dat nog lang te 
blijven doen al voel ik natuurlijk ook 
wel dat ik niet altijd zo fi t ben als 50 
jaar geleden.
Zoals eerder al gezegd roep ik toch 
alle lezers op om eens te kijken of ze 
een taak als vrijwilliger op te nemen. 
Het is meer leuk dan vervelend.

In 2026 bestaan we als vereniging 
100 jaar. Ik hoop dat we dit als 
gezonde en goede vereniging 
kunnen vieren. Op dit moment 
worden de eerste stappen gezet om 
de voorbereidingen te treffen voor 
een onvergetelijke viering. Degene 
die hierover mee willen denken en in 
de voorbereidingen willen meedoen 
kunnen zich nu al bij het bestuur 
melden.

Tot slot.. Aan wie geven we het 
stokje door?
Jan Hendriks
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Sponsor bedankt

Onze bestuurskamer heeft nog meer sfeer 
gekregen door Twee prachtige planten.

Deze zijn geschonken door Arti-Flora 
https://www.arti-fl ora.com/ uit Elst

Onze hartelijke dank daarvoor.
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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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PROGRAMMA
ELISTHA 1
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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/

DIGITAAL 
AANMELDINGSFORMULIER
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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

WEGWIJ ZER
SC ELISTHA
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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 31 maart 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 offi cials 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

CONTRIBUTIE
CONTRIBUTIE PER 01-07-2022 VOOR HET SEIZOEN 2022-2023
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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  (fi nanciële 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

2022/2023
ONZE SPONSOREN
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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, koffi e / 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

2022/2023
ONZE SPONSOREN
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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 
proefl idmaatschap 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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