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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Hierbij het eerste clubblad van het seizoen 2017-2018. 
Voor de meesten zit de vakantie er al weer op en de actieve voetballers zijn al weer begonnen 
met de trainingen. 
 
Voor veel vrijwilligers was er niet echt een zomerpauze.  
Naast het vaste groepje dat zorgt voor de uitstekende staat van onze accommodatie zijn er  
natuurlijk meerdere vrijwilligers die zorgen dat de vereniging zo goed draait. Denk ook maar eens 
aan de senioren- en vooral de jeugdcommissie, die er elk jaar weer een klus aan hebben om de 
teams in te delen. Steeds maar aanpassen en dan is nog niet iedereen tevreden.  
Verder zullen we dit seizoen moeten wennen aan andere spelregels bij de kleinste pupillen. 
 
In dit clubblad o.a. foto’s van de eerste trainingen bij de senioren.  
Het komt helaas nog HEEL weinig voor dat er vanuit commissies en leden kopij wordt aangele-
verd.  
Dat is jammer. 
Ik doe dus weer eens een dringende oproep om ook het komende seizoen nieuws, wedstrijdver-
slagen en dergelijke door te geven.  Dit kan op clubblad@sc-elistha.nl 
 
Tenslotte wens ik ieder een sportief en gezond seizoen 2017/ 2018  toe. 
 
Wim Hendriks 
 

ELISTHA LEDENSHOP 
 
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 kledingspon-
sor 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 op: https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/ 

mailto:clubblad@sc-elistha.nl
https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/
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Gezocht: redactielid/(of liever nog)leden voor clubblad  
 

Wij zoeken met spoed uitbreiding van de redactie van het clubblad. 

In eerste instantie is het de bedoeling samen met de huidige redacteur te zorgen 

voor een representatief clubblad en dan op niet al te lange termijn de redactie over 

te nemen. 

 

Het liefst dus meerdere belangstellenden, die samen ingewerkt worden. 

 

Het gaat voornamelijk om een Word bestand samen te stellen, lees: knippen en plakken van  

informatie, dat per mail wordt aangeleverd (stukjes, verslagen, standen etc.)  

Verder zelf “op pad gaan” bij activiteiten van onze vereniging en hier verslag van doen en zo  

mogelijk voorzien van foto’s.  

Je houdt contact met de sponsorcommissie over de aangeboden advertenties  en verwekt deze.. 

 

Hiermee ontstaat een nieuw Clubblad. Dit wordt 6 x per jaar gemaakt. Dit wordt via mail verzon-

den aan leden en sponsors. 

Het is handig als je wat ervaring hebt met Word en mail.  

Nieuwsgierig? Stuur dan een mail naar clubblad@sc-elistha.nl  met daarin je naam en telefoon-

nummer, dan neem ik binnenkort contact met je op. 

 

Wim Hendriks 

 

 

DRINGENDE OPROEP 
 

 

WIJ ZOEKEN MET SPOED EEN SECRETARIS VOOR HET DAGELIJKE BESTUUR 

 
De huidige secretaris stopt  in de loop van 2017. 

Dat betekent dat er snel een opvolg(st)er moet komen 

Heb je interesse, wil je nadere informatie, of weet je iemand? 

Neem dan contact op met Martin de Goey (06-23803547) j.goey1@upcmail.nl 

 

 

 
WE ZOEKEN  NOG MEER VRIJWILLIGERS OP EEN AANTAL BE-

LANGRIJKE FUNCTIES. 

 

Zie ook op: 

https://www.sc-elistha.nl/180/vacatures/ 

mailto:clubblad@sc-elistha.nl
mailto:j.goey1@upcmail.nl
https://www.sc-elistha.nl/180/vacatures/
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PROGRAMMA ELISTHA 1          SEIZOEN 2017-2018    
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Nog fitter het nieuwe seizoen in! 
 
Het is alweer eind augustus en helaas is het einde van de vakantie in zicht. Je lichaam heeft vast meer dan 
voldoende rust gehad dus is het weer tijd voor actie! Kom naar CrossGym Elst om je kracht en conditie 
weer snel op topniveau te krijgen. De mannen van heren 1 zijn al begonnen met hun voorbereiding op het 
seizoen in onze gym.  
 
Meld je nu aan voor een gratis workout bij CrossGym Elst en werk aan je power, uithoudingsvermogen,  
coördinatie en snelheid. Je traint altijd in kleine groepen onder begeleiding van een personal trainer.   
De workouts combineren elementen van gewichtheffen, atletiek en turnen in één trainingsvorm.  
Gedurende de training worden functionele bewegingen op een gevarieerde manier in een hoge intensiteit 
zo snel mogelijk uitgevoerd. Verleg je grenzen, test je skills en word een betere voetballer! Heb je ervaring 
met CrossFit of functionele training en wil je liever zelfstandig aan de slag? Ook dat kan bij CrossGym Elst. 
Je kan hierbij gebruik maken van alle materialen in onze Gym. Ook bieden wij diverse cardio-apparatuur 
van de topmerken Technogym, Concept2 en Air Assault. Naast de groepslessen en het zelfstandig sporten 
in onze gym is het ook mogelijk om 1 op 1 met een Personal Trainer aan de slag te gaan. 
 
Sporten bij CrossGym Elst is meer dan een lidmaatschap: het is een leefstijl. De trainingen bij CrossGym Elst 
zijn compleet, leuk, laten je zweten, uitdagend en zorgen voor een enorme kick… en deze kick wil je blijven 
ervaren! 
Voor verdere informatie over CrossGym Elst, kijk op de website en like onze Facebookpagina.  
Tot snel.  
 
Groet Gustaaf Pas  
Oud-speler 2e team en eigenaar CrossGym Elst 
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ELISTHA SELECTIE 
 

Selectie nieuwe seizoen 

 
Na een spannende nacompetitie is het eerste elftal er in geslaagd om zich in de vierde klas te 
handhaven. Een groot aantal spelers van de selectie van het vorige seizoen hebben, om diverse 
redenen, besloten te stoppen met zich beschikbaar te stellen voor Elistha 1. 
Zoals bekend stopte ook onze hoofdtrainer Ron Stoffelen na drie seizoenen.  
Met ingang van het komende seizoen is Gert van Haaren onze hoofdtrainer. Gert heeft zich in het 
vorige clubblad al aan u voorgesteld. 
Het komende seizoen gaan we dus starten met een nieuwe hoofdtrainer, maar ook met een ver-
anderde selectie. 
Op 22 juni 2017 kwam Gert van Haaren met de, bijna complete, nieuwe selectie bij elkaar in het 
clubgebouw. Naast een introductie en onderling voorstellen, gaf Gert een inzicht in zijn wijze van 
trainen en besprak hij de plannen voor het komende seizoen. 
Hieronder een aantal foto’s van deze bijeenkomst.  
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Start trainingen selectie 

 
Nadat al in de week er voor al gestart was met trainingen was de officiële start op zondag 20  
augustus op de Pas. Na een lunch werd de training voortgezet bij CrossGym Elst.  
Elistha heeft een overeenkomst gesloten met Gustaaf Pas van CrossGym, die zijn faciliteiten op 
een aantal momenten beschikbaar stelt voor de selectie.  
Ga zelf ook eens kijken en je zult zien welke mogelijkheden daar zijn. https://crossgymelst.nl/ 
 
Hier volgen een aantal foto’s van de trainingen. Natuurlijk was de selectie, op het moment van de-
ze foto’s, nog niet compleet i.v.m. vakanties. 

 
 

 
 

 

https://crossgymelst.nl/
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En bij CrossGym 
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ELISTHA JEUGD 
 

Start trainingen                  

 
De jeugd is ook weer begonnen met trainen, dit gebeurde op vrijwillige basis door diverse trainers. 
Officieel zijn de trainingen begonnen op zaterdag 26 augustus. 
Het totale trainingsschema is te zien op : 
 
https://www.sc-elistha.nl/665/trainingen/ 
 
 

Het nieuwe pupillenvoetbal 

 
In mei 2016 heeft de KNVB het onderzoek naar de optimale wedstrijdvormen voor pupillen afge-

rond en het onderzoeksrapport, inclusief aanbevelingen, opgeleverd.  

De belangrijkste aanbeveling is de noodzaak tot aanpassing van het huidige voetbalaanbod voor 

pupillen, willen we optimaal (blijven) voldoen aan het doel: optimaal spelplezier en ontwikkeling. 

De KNVB heeft dan ook de ambitie uitgesproken om vanaf het seizoen 2017/’18 de nieuwe  

wedstrijdvormen in te voeren en de uitvoering samen met de verenigingen te doen.  

Zij weten vanuit de praktijk precies wat wel en niet werkt en die inzichten zijn meegenomen in de 

besluitvorming.  

 
Speciaal voor de introductie van de nieuwe wedstrijdvormen is er een online magazine ontwikkeld. 
 
Dit is te lezen op : http://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/cover 
 
 

De Spelbegeleider bij de pupillen 

 
Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/'18 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. 
Nieuw hierbij is de rol van de spelbegeleider. Wat zijn nu eigenlijk de taken van de spelbegeleider 
en wie bij de vereniging kunnen deze rol allemaal uitvoeren? 

De spelbegeleider wordt ingezet bij de nieuwe 6 tegen 6 vorm die plaatsvindt op een kwart voet-
balveld. Vanaf het seizoen 2017/'18 spelen de teams Onder 8 en Onder 9 in deze nieuwe vorm. 
Een jaar later, in het seizoen 2018/'19, wordt ook de leeftijdscategorie Onder 10 daaraan toege-
voegd. Bij de pupillen staat kennismaken met voetbal, plezier en veiligheid in het sporten voorop. 
Wat die spelers nu leren op het gebied van sportiviteit en spelregels, bepaalt hun verdere sport-
loopbaan. Daarom is het belangrijk dat pupillen een goede spelbegeleider hebben. 

Op de volgende pagina staat een beschrijving van de rol van de spelbegeleider. 

Pupillenscheidsrechter 

De pupillenscheidsrechter verdwijnt zeker niet. Komend seizoen worden wedstrijden van Onder 10 
tot en met Onder 12 nog altijd geleid door een pupillenscheidsrechter. Vanaf het seizoen 2018/’19 
heeft de pupillenscheidsrechter de leiding over de wedstrijden van Onder 11 en Onder 12. 

https://www.sc-elistha.nl/665/trainingen/
http://knvb.m3.mailplus.nl/nct3325074/ZQzQYysNBdNzk3K
http://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/cover
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VOETBALLEN OP EERSTE PAAS- EN PINKSTERDAG 
 
 

Het zit in het systeem: met Pasen is er bijna elk seizoen wel een 'dubbel'.  

Op paaszaterdag wordt er ingehaald en nog geen 48 uur later, op tweede paasdag, wordt er  

alweer aangetreden voor de volgende competitiewedstrijd. 

Komend seizoen komt daar verandering in. Op zondag 1 april 2018 (eerste paasdag) staat voor 

de zondagamateurs speeldag 20 op het programma. En met Pinksteren gebeurt hetzelfde.  

De voorlaatste speelronde (25) wordt op eerste pinksterdag, zondag 20 mei, afgewerkt. 

Dit houdt in dat er met de feestdagen geen dubbele programma's meer worden gespeeld.  

 

In het district Noord van de KNVB wordt er door de zondagamateurs al jaren op eerste paas- en 

pinksterdag in competitieverband gespeeld. Voor het district Oost wordt het de eerste keer in het 

seizoen 2017/2018. In familiaire kring zal er rekening moeten worden gehouden met de gewijzigde 

speeldag.  

Ook clubs die paas- en pinkstertoernooien houden moeten op de wijziging inspelen.  

Duels op eerste pinksterdag kunnen ook niet verschoven worden omdat de laatste twee speelda-

gen (25 en 26) tegelijkertijd door de clubs moeten worden afgewerkt. 
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GEEN VAKANTIE VOOR FACILITAIRE ZAKEN 
 

Zomerpauze, vakantie, er even tussen uit zijn dingen die niet aan de orde zijn bij de vrijwilligers 
die zich dagelijks bezighouden met het onderhoud van onze accommodatie. 
Juist in deze periode zijn ze druk met het onderhoud en de opknap van onze accommodatie.  
Dat varieert van reparaties, schilderwerk, onkruid verwijderen, de grote schoonmaak, bijspringen 
bij de kantine renovatie, maken van nieuwe banken, maaien en nog meer werkzaamheden. 
Maar ook dit seizoen zijn Hans, Jan, Herman, Rudie en Hans er weer in geslaagd om alles zoda-
nig klaar te hebben dat alle actieve spelers weer onbezorgd aan de gang kunnen. 
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Oh ja nog even het volgende. 
In deze tijd van torenhoge subsidies voor allerlei nieuwbouw doen onze mensen het nog met 
werkplaatsen en bergruimte die echt niet meer voldoen aan de eisen.  
Maar als je ze er naar vraagt dan zeggen ze : “Dat doen we voor onze club!!”.  
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OPKNAPBEURT KANTINE 
 

Tijdens de zomerstop heeft de kantine van ons clubgebouw een ware metamorfose ondergaan. 
De bar werd helemaal vernieuwd en daarnaast is er een nieuwe vloer in gekomen. 
Omdat de stoelenactie zo succesvol is verlopen kon er ook nieuw meubilair worden besteld.  
Dit zal op korte termijn in de kantine worden geplaatst. 
Hier volgen een aantal foto’s van de renovatie. 
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VERANDERINGEN REGISTRATIESYSTEEM 
 

Pas na vijfde gele kaart schorsing bij amateurs. 
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VERZEKERINGEN KNVB 
 
 
De KNVB en Aon hebben, zoals bekend, een samenwerking en bieden voor de aangesloten verenigingen 

van de KNVB diverse verzekeringen aan. Graag informeert de KNVB de verenigingen over de collectieve 

ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, die het voor haar aangesloten verenigingen en leden heeft 

afgesloten. 

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering 

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid van de verzekerden bij alle clubactiviteiten, zoals deelname aan 

trainingen en wedstrijden, bezoek aan vergaderingen en cursussen en als toeschouwer van uit- en thuis-

wedstrijden en de reis naar en van deze activiteiten. De verzekering kent een eigen risico van EUR 500,00 

en een secundair karakter (derhalve gaat de eigen aansprakelijkheidsverzekering voor). 

 Klik hier voor een uitgebreid dekkingsoverzicht. 

  

Omdat deze verzekering is ontwikkeld als een soort vangnet, adviseren Aon en de KNVB de verenigingen 

ook een eigen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Naast een mogelijk lager eigen risico, zal veelal 

legionella (die onder deze collectieve polis is uitgesloten) dan meeverzekerd zijn. 

  

Collectieve ongevallenverzekering 

Onder deze dekking valt schade na een ongeval bij alle clubactivteiten, zoals deelname aan trainingen en 

wedstrijden, bezoek aan vergaderingen en cursussen en als toeschouwer van uit- en thuiswedstrijden en 

de reis naar en van deze activiteiten. (Assistent)-scheidsrechters zijn meeverzekerd. 

  

De KNVB-pakketverzekering 

Naast de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering biedt Aon in samenwerking met  de 

KNVB een pakket aan aanvullende verzekeringen, op maat voor uw vereniging. Denk bijvoorbeeld aan een 

bestuurdersaansprakelijkheids-, uitgebreide inventaris & opstal- en kunstgras en evenementenverzekering. 

  

Meer informatie via www.sportverzekeringen.nl 

  

Via het logo van de KNVB vindt men alle verzekeringen en kan men de gewenste polis direct afsluiten. Ook 

schades kan men via de site doorgeven, via het tabblad ‘schades melden’. Bellen met de Aon klantenser-

vice kan natuurlijk ook, via telefoonnummer 010 - 448 88 75. 

 

http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/140429_Dekkingsoverzicht.pdf
http://www.sportverzekeringen.nl/
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VERJAARDAGEN 
 

SEPTEMBER OKTOBER

03 ARIF AYDIN 02 MILO DOEZEJAGER

04 EUGENIE JANSEN 05 KEANO CLAPPERS

04 DION WOUTERS 05 THIJMEN DE VRIES

05 FLORIS VAN DE BRUINHORST 07 ZOË VANTIEL

06 TWAN HOFMAN 09 ROY JANSSEN

06 GIOVANNI PETERS 09 PASCALLE OVEREEM

09 UMUTCAN DAYIOGLU 10 KEANO VD BROEK

10 KENJI BODDE 10 TONNY GÖDDEN

10 ROB GULIKERS 10 BORRE HEIJ

10 LIAM OVEREEM 10 ROBIN TAP

10 BERRIE TURK 10 DOUWE WINTERS

11 JESSY FERRON 11 LOUIS DOEZEJAGER

11 RIA SCHUIJL JANSSEN 13 JAN WILLEM BERNS

12 NICK TEUNISSEN 13 THEO LEENDERS

13 SEM PETERS 13 JULIAN PAUL

14 ALY JANSEN VD LAAK FRERIKS 14 TIMO VANBAAL

14 GUSTAAF PAS 16 WILLEM HEIJ

15 MARCEL TAP 17 JAMIRO RAJA BOEAN

16 ZARA DE BOEF 19 JOÄO VANNIEUWENBORG

16 HANS CLAASSEN 21 ROMANO MELSASAIL

16 KAY VAN DREMPT 22 ANGELO MAÄTITA

16 VITISH SAMOEDJ 23 ELBERT VANKOOIJ

17 MATTHIJS WOLVEN 24 MILAN VD WELL

20 DANIËLLE DE GOEY 25 FELIX PLANTING

20 NATHAN SCHNITZLER 26 KYAN VELDKAMP

21 MARTIN MEESTER 27 VINNIE VD TOORN

21 TYGO PETERS 28 CAS BON

23 VINCE WEERDEN 28 NOA HENDRIKS

24 JORD CLUITMANS 29 JESPER JANSEN

24 RONALD SCHOUTEN 29 NIJLAN NGUYEN

25 MIKE BROENS 31 NATHAN POLASEKE

25 SJOERD WILLEMSEN

27 ROBBERT JAN BOEKELMANS

27 FEMKE VAN DULM

27 MIKE HENDRIKS

27 REIN VAN 'T VEER
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ONZE SPONSORS 
CLUBBLAD ADVERTEERDERS

AMI KAPPERS kapper JACCO VAN MARWIJK groente en fruit

AUTOBEDRIJF BEUSE JEWELZ & MORE

AUTOBEDRIJF VAN HOUTEN L' ITALIANO ristorante pizzeria

BLOEM-ID MANTEL for fashion and sport

CAFÉ IN DEN OMMELANDEN MEGALUX rolluiken en zonwering

CATERING VAN ROEKEL, cateringbedrijf NOTARISSEN ELST

COLOURS HOME VAN AALST OMNIVENTS, evenementenbureau Valburg

DA VAN OORT drogisterij ONDER DE TOREN

DE KLOMP, dierenartsen OUWERLING OPTICIENS

DE LEEUW TOPSLAGERIJ PLAZA HENDRIKS cafetaria

DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk RISTORANTE ROMA pizzeria bistro

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf

DRIES EN CO, restaurant SJAAK ARNS, Tankstation en bandenservice

EXPERT ELST electronica winkel SNELDERS SPORT

GIJSBERTS , garage en tweewielers SHARP, document solutions

HCI Bouwcenter SNS Bank

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes VAN HULZEN cafetaria

HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

HUTING, schilderwerken VINK HEKWERKEN ELST

IUVARE, administratie en belastingen  
 

RECLAMEBORD SPONSOREN

ALBERT HEIJN IMPACT PERSONEEL B.V.

ALBERT VAN KLEEF, klusbedrijf IUVARE, administratie - belastingen

ATLANTIS, Wok & Partyrestaurant JANSEN MAKELAARS 

AUTOBEDRIJF BEUSE J. JANSEN, aannemingsbedrijf

AUTOBEDRIJF MUYS JACOBS , beheersbaar onderhoud

AUTOBEDRIJF TIP JUMBO, supermarkt Mc.Leane

AUTOBEDRIJF VAN HOUTEN KLINGELE GOLFKARTON

AUTORIJSCHOOL OVERBETUWE LINGE HOTEL ELST

AUTOSCHADE ELST BV LINOCARE, vloeronderhoud

AUTOSERVICE LAMPRECHT MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN

AUTOSTUART ELST MANTEL for fashion and sport

BANKET BAKKERIJ PAUL JANSSEN MEURS, loodgietersbedrijf

BERNS BV, horeca Nijmegen MIKO, koffie / lavadrinks

BRASSERIE BINX op de Hucht, restaurant NATUURSTEEN- EN TEGELZETBEDRIJF GELDERLAND

BURGERS onderhoudsbedrijf NOTARISSEN ELST

CAFÉ 'T FORT OVERBETUWE COLLEGE,

CARWASH CENTER Elst autowassen OMNISIGN, reclame design bureau

CEES VAN WOUDENBERG ONDER DE TOREN, ontmoetings en zalencentrum

CHR. MULLER TOUW BV OUWERLING OPTICIENS

CROSSGYM ELST OZON BV afval olie

CTB Accountants en Belastingadviseurs B.V PIZZA ROMA, italiaanse pizza service

DE KLOMP, dierenartsen PLAZA HENDRIKS, cafetaria

DE LEEUW, kwaliteitslagerij RGS GLAS ELST

DENNED, Beheer en Onderhoud BV SCHOONMAAKBEDRIJF DUBRU

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE SHARP ELECTRONICS BENELUX BV

DRIES EN CO, restaurant SJAAK ARNS, Tankstation en Bandenservice.

ETOS ELST SNELDERS SPORT

FINE FOOD VILLAGE SNS BANK

FLYNTH, accountants en adviseurs STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 

GLASAMBULANCE BV ULTI PRINT, zeef en textielprint

HARTELUST pannenkoek villa UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN

HCI Bouwcenter VAN ZOOLINGEN SCHOENEN

HENDRIKS CLEANING WIDO BV, kraanbedrijf

HENK LANGEN, TV en Schotelantennes WITJES, makelaars

HET WAPEN VAN ELST, HCR IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.

HUISMAN, electrotechniek ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen

HYPOTHEEKHUYS ELST  
 



     

Seizoen 2017/ 2018                       Pagina 30     Clubblad 359 

WEGWIJZER S.C. ELISTHA 
 

Bezoekadres is :   De Pas 5 ,6662 BK Elst. (tel. 0481-371879) 
Postadres :    SC Elistha, Postbus 111, 6660 AC Elst 
Email :   s.c.elistha@hetnet.nl 
 
Contributie betalingen t.n.v.SC Elistha op rekening NL80 ABNA 0515729302 

Dagelijks bestuur           
Voorzitter                                Martin de Goey Valenkamp 1 6662 SM Elst 06-23803547 
Secretaris  Mireille Nool Anna Blamanlaan 7 6662 LH Elst 06-25431781 
Penningmeester Jurroen Cluitmans    06-21208331 

       

Leden administratie:         
Contactpersoon Reinder Peters Vergert 87  6662 DX Elst 0481-374890 
            
Wedstrijdsecretariaat           
Senioren Rowan Janssen Venlosingel 187 6845 JS Arnhem 06-14669307 
Jeugd                                       Miranda Koeslag    06-25426677 
            
Seniorencommissie           
Contactpersoon Rowan Janssen Venlosingel 187 6845 JS Arnhem 06-14669307 
      

Jeugdcommissie           
Voorzitter  Wilko Visser jeugdvoorzitter@sc-elistha.nl    06-27070628 

Wedstrijdsecretaris Miranda Koeslag jeugdwedstrijdsecretaris@sc-elistha.nl   06-25426677 
Alg. Pupillen Coörd. Renate Diks jeugdapc@sc-elistha.nl    06-51180362 
Jeugd Techn. Comm Johan Hendriks noamiladionne@hotmail.com    06-13945223 

Jeugd Techn. Comm Marco Hofman Marco.hofman1972@gmail.com    06-57709339 

Jeugd. Techn. Comm  Marcel Veenstra info@linocare.nl    06-53965098 

      

Kantine            
Coördinator Koos de Goey     06-22433399 
            
Accommodatie commissie (onderhoud sportcomplex “de Pas”)       
Coördinator Hans Holtrop holtrop071948@kpnmail.nl   0481-841264 
           06-41939028 
P.R. commissie                                    
Secretaris Wim Hendriks pr@sc-elistha.nl    06-13857973 

 
Contributie per 01-07-2017 voor het seizoen 2017/2018 
 

Senioren 
Senioren 35+ 
Senioren 45+ 

€ 215,00   + pasfoto 
€ 115,00   + pasfoto 
€ 115,00 

JO19                         geboren na 1-1-1999 € 191,00   + pasfoto 

JO17                         geboren na 1-1-2001 € 165,00   + pasfoto 

JO15-M015               geboren na 1-1-2003 € 147,50   + pasfoto 

JO13-M013               geboren na 1-1-2005 € 137,50   + pasfoto  

JO11                         geboren na 1-1-2007 € 128,50   + pasfoto indien 10 jaar of ouder 

JO9                           geboren na 1-1-2009 € 105,00 

JO7                           geboren na 1-1-2011 €   65,00 

Niet voetballend lid / donateur €   55,00 

Trainers / leiders €   20,00 

 
 

Sluitingsdatum kopij: 15 oktober 2017 
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