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Van de Redactie. 
 
Beste sportvriend(inn)en, 
 
Hierbij het eerste clubblad van het seizoen 2018-2019. 
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.  
 
In dit clubblad o.a. nieuws van het bestuur, foto’s van de afsluiting en nieuws van het eerste elftal.  
Het komt helaas HEEL weinig voor dat er vanuit commissies en leden kopij wordt aangeleverd.  
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 2018/ 2019  toe. 
 
Wim Hendriks 
 

CLUB APP ELISTHA 

 
Elistha heeft een eigen club app 
 
Beschikbare onderdelen in de app:  

• Favoriete teams                                     

• Pushnotificaties 

• Nieuws 

• Uitslagen 

• Programma 

• Afgelastingen 

 
 
 
Het mogelijk je eigen favoriete team(s) in te brengen. Je ziet dan o.a. teaminformatie met  
trainingstijden, 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. 
 

Het is mogelijk om de app van Elistha te downloaden in de Playstore/Appstore.  
https://play.google.com/store/apps/details?id=va.clubapp       of 
 
https://itunes.apple.com/nl/app/voetbalassist-clubapp/id794352465?mt=8 
 
Zoek in de store op "Voetbalassist club app" en download de app.  
Zoek daarna Elistha op als club.  

mailto:clubblad@sc-elistha.nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=va.clubapp
https://itunes.apple.com/nl/app/voetbalassist-clubapp/id794352465?mt=8
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MEDEDELINGEN BESTUUR 
 

Vitaal sportpark De Pas: er gaat nogal wat gebeuren!! 

Beste Elistha leden, 

De afgelopen jaren is er door de werkgroep Vitaal Sportpark, waar ik samen met Martin de Goey in deel-
nam, hard gewerkt om ons sportpark in de toekomst veel aantrekkelijker en vitaler voor alle inwoners van 
Elst en omstreken te maken.   

Alle deelnemende clubs  van De Pas plus een aantal maatschappelijke instanties uit Elst hebben samen 
met de wethouders Ross en nu Hol  dit in gang gezet. Daaruit is een plan gemaakt  waarin clubs meer 
openheid naar elkaar krijgen, er sport en spelruimte komt  om ook zelf lekker te kunnen bewegen. Ook de 
watervoorziening wordt erin betrokken. 

Het plan vinden jullie helemaal uitgewerkt in de link onderaan. Daarin staat ook dat onze club in ieder ge-
val weer een veld 3  krijgt (ook dankzij de inzet van Martin), zodat we ook weer meer ruimte krijgen om on-
ze wedstrijden en trainingen optimaal te kunnen invullen. 

Maar we zijn er nog niet. Nu het plan op het punt staat uitgewerkt te worden, gaan we dit seizoen starten 
met 4 werkgroepen.  Zie ook het voorstel van de Rens van Kleij, gangmaker van het project  “Vitaal Sport-
park De Pas”: 

 Voorgesteld is om Vitaal sportpark de Pas met een viertal werkgroepen nader uit te werken: 
  

1. Spelen en sporten (oude veld 3 van ons (veld 7 Spero) met inrichten sport (running activi-
teiten)  en spel voor een ieder 

2. Vijver (als speelattractie, vissen en een droom terras) 

3. Werkpost (sportclubs en maatschappelijke instanties naar elkaar toe laten groeien en ge-
bruik maken van elkaar (bv. inzet van mensen die bij ‘De Droom” werken binnen ons sport-
park)  en ook het  cafetaria model hierin. 

4. Toegang/routing (toegankelijkheid en veiligheid park vergroten) 

Voor deze 4 werkgroepen zoek ik dus mensen die namens Elistha ideeën willen inbrengen en on-
ze belangen willen behartigen in iedere werkgroep. Als u de PDF hebt doorgelezen en enthousiast 
bent geworden voor een van deze werkgroepen dan hoor ik dat heel graag!! Per werkgroep zullen 
afspraken worden gemaakt over het aantal bijeenkomsten. Maar het is wel heel belangrijk en leuk 
dat we als club goed vertegenwoordigd zijn. 
Dus heb je interesse om deel te nemen en wil je ons helpen met een nieuwe stap naar een mooie 
toekomst,  dan hoor of lees ik dat heel graag (graag binnen twee weken omdat ik dan alles moet 
gaan doorgeven)!! Je bent echt nodig!! 

Groet en alvast een heel fijn nieuw seizoen gewenst vol plezier en successen!!                            
We gaan ervoor! 

Wilko Visser 

Interim (jeugd-)voorzitter Elistha 

Vitaal sportpark uitgewerkt vindt u hier: 
https://www.sc-
elistha.nl/Data/Elistha/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/N_1750/180426_Vitaal_sportpark_
de_Pas_-_CER.pdf 

 

https://www.sc-elistha.nl/Data/Elistha/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/N_1750/180426_Vitaal_sportpark_de_Pas_-_CER.pdf
https://www.sc-elistha.nl/Data/Elistha/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/N_1750/180426_Vitaal_sportpark_de_Pas_-_CER.pdf
https://www.sc-elistha.nl/Data/Elistha/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/N_1750/180426_Vitaal_sportpark_de_Pas_-_CER.pdf
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LIDMAATSCHAP 

 
Lid worden 
van Sportclub Elistha  is simpel. 
Alle nodige informatie staat op de website bij https://www.sc-elistha.nl/181/lid-worden/ 
Hier kunt u ook het aanmeldingsformulier downloaden.  
Dit is overigens ook verkrijgbaar in de ontvangstkamer op de Pas. 
 
Opzeggen lidmaatschap. 
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministrateur. 
Adres: SC Elistha Ledenadministratie, Postbus 111, 6660 AC Elst, 
Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 mei voorafgaand aan het nieuwe  
seizoen.   Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het seizoen is de contributie voor het gehele 
seizoen verschuldigd. 
 
Wijzigingen 
Het komt nog vaak voor dat wijzigingen in gegevens niet tijdig worden doorgegeven. 
Hierbij nog het verzoek om wijzigingen in naam, adres, woonplaats of andere zaken die van  
belang zijn voor de ledenadministratie en/ of de contributie vaststelling direct en tijdig door te ge-
ven aan de ledenadministrateur. 
Dit kan worden gericht aan de ledenadministrateur p.a. SC Elistha, Postbus 111, 6660 AE Elst 

 
 

 

 

 

 

https://www.sc-elistha.nl/181/lid-worden/
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Kick-off nieuwe seizoen Elistha 1 bij Dries & Co 

 
Op donderdag 28 juni 2018 heeft de selectie van Elistha 1 de kick-off voor het nieuwe     
seizoen gehad bij onze hoofdsponsor Dries & Co.  

Hoofdtrainer Gert van Haaren heeft hierbij het oefenprogramma besproken, alsmede vooruit ge-
keken naar aankomend seizoen, waar er gestart zal worden in de zaterdag 4e klasse. 
Tijdens deze avond was er ook een kennismaking voor de nieuwe spelers die Elistha 1 dit seizoen 
komen versterken.  

 

 

  

 
Namens Elistha 1 bedanken wij Dries &Co voor de gastvrijheid!  
 

 
NB De foto's zijn aangeleverd en we gaan ervan uit dat  de spelers akkoord gaan met plaatsing. 
Als dit niet het geval is kan er bezwaar worden aangetekend bij pr@sc-elistha.nl 
 

mailto:pr@sc-elistha.nl
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Nieuwe verzorgster bij Elistha 
 
Op donderdag 28 juni 2018 heeft onze nieuwe verzorgster Willy van Helfteren het contract onder-
tekend dat haar verbindt aan onze club.  
Willy zal de verzorging van het eerste elftal op zich nemen, maar is uiteraard ook in overleg be-
schikbaar voor andere elftallen.  
Willy zal op de dinsdag- en donderdagavond aanwezig zijn alsmede op de zaterdag.  

 
Willy na ondertekening van het contract samen met ad-interim voorzitter Wilko Visser. 
 
Namens Elistha wensen wij Willy veel succes! 

MEIDEN LEUK IN HET NIEUWS 
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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 je-
zelf 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/ 

 
 

 

 
https://crossgymelst.nl/ 

 

https://clubs.deventrade.com/nl/sc-elistha/
https://crossgymelst.nl/
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Afsluiting seizoen 2017-2018 

 

Op 30 juni 2018 werd het seizoen 2017-2018 is weer op de bekende feestelijke wijze afgesloten.  
Het weer was uitstekend. 
Er werd gevolleybald door diverse teams, terwijl de jeugd zich vermaakte met allerlei spelletjes en  
in het water. Rond 18.00 uur werd de dag afgesloten met een barbecue waar 150 personen aan 
deelnamen. Het feest duurde daarna tot laat in de avond. 
Zeer geslaagd weer en de organisatoren bedankt. 
Hierna volgen een aantal foto’s. 
 
NB De foto's zijn aangeleverd en we gaan ervan uit dat degenen die er op staan en  de ouders van de jeugd    
akkoord gaan met plaatsing. 
Als dit niet het geval is kan er bezwaar worden aangetekend bij pr@sc-elistha.nl 
 

 

 

 

mailto:pr@sc-elistha.nl
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TRAININGSTIJDEN 
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Clubactie voor ELISTHA. 

Aanmelden : www.Aris-Velperbroek.nl/elistha-club-actie 
 

http://www.aris-velperbroek.nl/elistha-club-actie
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ELISTHA 1  NIEUWS 
 
Elistha 1 gaat dit seizoen deelnemen aan de competitie in het zaterdag voetbal. 
De competitie indeling is bekend. 
We rekenden toch een beetje op Betuwse derby’s maar de KNVB besliste anders.  
Indeling in een klasse waarin ook een aantal clubs uit de afdeling Brabant deelnemen. 
 
De indeling 

  
Het verloop van de competitie kunt u volgen op: 
 
https://www.sc-elistha.nl/1065/3252/competitie/ 
 
            
 

 

https://www.sc-elistha.nl/1065/3252/competitie/
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De trainingen begonnen op donderdag 16 augustus 2018. De spelers werden direct “verrast” met 
een looptraining heen en weer naar de Rijkerswoerdse plassen. 
 

 
 
Het programma tot aanvang van de competitie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

Seizoen 2018/ 2019                     Pagina 24     Clubblad 365 

Competitie programma ELISTHA 1   
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Website: www.sjaakarns.nl 

 

 

http://www.sjaakarns.nl/
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Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal 

11 ZAKEN DIE WE GAAN AANPAKKEN IN HET NIEUWE 
VOETBALSEIZOEN 2018/19 

 

 

Op 22 en 23 september start de competitie.   
Dit zijn zaken die we gaan aanpakken voor het seizoen 2018/19: 
 
1. Groei en doorontwikkeling vrouwenvoetbal 
Op dit moment vertrekken alle talenten naar het buitenland. Nog nooit was de noodzaak zo groot om 
onze topcompetitie aantrekkelijk te maken. Mede daarom bouwen we aan lokaal sterke clubs en oplei-
dingscentra met een landelijke dekking, waar meiden zich verder kunnen ontwikkelen. 
 
2. Negatieve aspecten van het voetbal worden bij de wortel aangepakt 
Fundamenteel in die aanpak wordt de Code of Football. Dit seizoen gaan we verdere stappen onder-
nemen. Aan het begin van deze competitie maken we daar een start mee. Daarnaast testen we nieuwe 
spelregels die het voetbal versnellen en gezeur in het veld tegengaan. Denk aan de intrap in plaats van 
de ingooi en de self-pass als directe spelhervatting. Ondertussen blijven we in de jeugd hameren op 
respect en geven jonge spelers elkaar een high five. 
  
3. Verdere veranderingen in het jeugdvoetbal 
Dit seizoen worden de nieuwe wedstrijdvormen voor Onder 10, 11 en 12 doorgevoerd. Eerstgenoemde 
leeftijdsgroep speelt zijn wedstrijden voortaan 6 tegen 6 op een kwart veld en de twee laatstgenoemde 
categorieën op een half veld 8 tegen 8. De wedstrijden Onder 11 en 12 worden geleid door een pupil-
lenscheidsrechter. Vanaf deze leeftijden publiceert de KNVB ook actief rangen en standen. De veran-
deringen voeren we door voor meer spelplezier en een betere ontwikkeling van de voetballer. In de ko-
mende maanden zullen we continue meten of de nieuwe spelregels daartoe leiden. 
  
4. Doorbraak Voetbal TV 
Nu de eerste pilot van Voetbal TV (een geavanceerd camerasysteem waarmee wedstrijden automa-
tisch worden gevolgd) - succesvol is verlopen, gaan we verder uitrollen.  
Daar komt veel bij kijken.  
Uit de pilots is gebleken dat clubs naast kijken, delen en analyseren van wedstrijden niet alleen een ’vi-
deopaal’ aan het hoofdveld willen, maar ook op de derde en vierde velden. 
  
5. Perfect passende speeldagenkalender 
Voor dit seizoen hebben we, daar overleg met verenigingen, de speeldagenkalender in de regio’s West 
I en II aangepast. Ook dit seizoen zullen we de kalender samen met de clubs verder  
optimaliseren. 
 
6. Oranje Leeuwinnen naar het WK 
Zet ‘m op meiden. Op 4 september, tegen Noorwegen, kan Oranje zich plaatsen voor het WK 2019 in 
Frankrijk. 
  
7. Nederlands elftal wint van Frankrijk 
Ik hoop op een droomstart van Oranje tegen Frankrijk in de Nations League (9 september). Daarna 
volgt Duitsland.  
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8. Stijlvol afscheid van één van de beste internationals van ons land 
Tegen Peru speelt Wesley Sneijder zijn laatste wedstrijd voor Oranje. 
 Afscheid van een recordinternational. Respect. Dank Wesley! 
  
9. Trainersopleidingen onder de loep 
Ieder team verdient een goede trainer. Topprioriteit binnen de KNVB de komende jaren. Daarom gaan 
we de opleidingen aanpakken en verder ontwikkelen met nieuwe lesstof, andere faciliteiten en nog be-
tere trainers voor alle niveaus in het Nederlandse voetbal. 
  
10. Stoppen met roken op de voetbalvelden, gezonde kantines en meer bewegen 
Het is de wereld op z’n kop; roken langs de lijn. Daarom zetten we dit seizoen in op rookvrije clubs en 
gaan samen met verenigingen kijken hoe ze dat kunnen doen. Datzelfde geldt voor de gezonde keuken 
in de kantine en de bijdrage die het voetbal kan leveren aan meer beweging voor iedereen. 
  
11. Plezier in het spel 
Ik hoop dat iedereen die voetbal of op een andere manier van het spel geniet, dat op een fantastische 
manier kan doen. 
  
Ik wens iedereen een prettige start van het seizoen.   
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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 klanten-

service 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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ONZE SPONSORS 
CLUBBLAD ADVERTEERDERS

AMI KAPPERS kapper IUVARE, administratie en belastingen

AUTOBEDRIJF BEUSE JACCO VAN MARWIJK groente en fruit

AUTOBEDRIJF VAN HOUTEN JEWELZ & MORE

BLOEM-ID L' ITALIANO ristorante pizzeria

CAFÉ IN DEN OMMELANDEN MAKELAARDIJ BRAM HEEZEN en PAUL JANSEN

CATERING VAN ROEKEL, cateringbedrijf MANTEL for fashion and sport

COLOURS HOME VAN AALST MEGALUX rolluiken en zonwering

DA VAN OORT drogisterij NOTARISSEN ELST

DE KLOMP, dierenartsen ONDER DE TOREN

DE LEEUW TOPSLAGERIJ OUWERLING OPTICIENS

DE PANNEKOEKENBAKKER, Slijk-Ewijk PLAZA HENDRIKS cafetaria

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE RISTORANTE ROMA pizzeria bistro

DRIES EN CO, restaurant ROBA Onderhoud- en Montagebedrijf

EXPERT ELST electronica winkel SJAAK ARNS, Tankstation en bandenservice

GIJSBERTS , garage en tweewielers SNELDERS SPORT

HCI Bouwcenter SNELGESLAAGD, Rijschool Nijmegen

HENK LANGEN tv, video en schotelantennes SHARP, document solutions

HET WAPEN VAN ELST hotel-café-restaurant SNS Bank

HUTING, schilderwerken VAN HULZEN cafetaria

ING.BUREAU SELMAN. VINK HEKWERKEN ELST  
 

RECLAMEBORD SPONSOREN

ALBERT HEIJN ING. BUREAU SELMAN

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 SNEL GESLAAGD Nijmegen 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, Top slager RGS GLAS ELST

DENNED, Beheer en Onderhoud BV RONNIE DUNNINK AUTOSERVICE

DIERENSPECIAALZAAK HET MOLENTJE SCHOONMAAKBEDRIJF DUBRU

DRIES EN CO, restaurant SHARP ELECTRONICS BENELUX BV

ETOS ELST SJAAK ARNS, Tankstation en Bandenservice.

FINE FOOD VILLAGE SNELDERS SPORT

FLYNTH, accountants en adviseurs SNELGESLAAGD, Rijschool Nijmegen

GLASAMBULANCE BV SNS BANK

HARTELUST pannenkoek villa STUCADOORSBEDRIJF GEBR. JANSEN 

HCI Bouwcenter ULTI PRINT, zeef en textielprint

HENDRIKS CLEANING UITVAARTVERZORGING CORNELISSEN

HENK LANGEN, TV en Schotelantennes WIDO BV, kraanbedrijf

HET WAPEN VAN ELST, HCR WITJES, makelaars

HUISMAN, electrotechniek IJZERHANDEL JANSSEN, gereedschap enz.

HYPOTHEEKHUYS ELST ZOLL, Medische apparatuur en Softwareoplossingen

IMPACT PERSONEEL B.V.  
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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 
 
 

Contactpersonen bij Elistha. 
I.v.m. privacywetgeving worden alleen de algemene mailadressen weergegeven 
 
Dagelijks Bestuur:     s.c.elistha@hetnet.nl 
    
Penningmeester:   penningmeester@sc-elistha.nl 
 
Jeugdvoorzitter:   jeugdvoorzitter@sc-elisth.nl 
 
Jeugd coördinator:   jeugdapc@sc-elistha.nl 
 
Techn. commissie jeugd: jeugdtc@sc-elistha.nl 
 
PR commissie:   pr@sc-elistha.nl 
 
 

 

Contributie per 01-07-2018 voor het seizoen 2018/2019 
 

Senioren 
Senioren 35+ 
Senioren 45+ 

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

JO19                         geboren na 1-1-2000 € 198,50   + pasfoto 

JO17                         geboren na 1-1-2002 € 172,50   + pasfoto 

JO15-M015               geboren na 1-1-2004 € 155,00  + pasfoto 

JO13-M013               geboren na 1-1-2006 € 145,00  + pasfoto  

JO11                         geboren na 1-1-2008 € 136,00   + pasfoto indien 10 jaar of ouder 

JO9                           geboren na 1-1-2010 € 112,50 

JO7                           geboren na 1-1-2012 €   72,50 

Niet voetballend lid  €   55,00 

Trainers / leiders €   20,00    (bondscontributie) 

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

Sluitingsdatum kopij: 15 oktober 2018 
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