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Algemeen Bestuur
Deja vu .. 

(Een déjà vu is het gevoel dat je iets meemaakt, waarbij

je tegelijkertijd het gevoel hebt dat al eerder te hebben

meegemaakt.)

In december 2020 was de titel van mijn voorwoord: 

“December … feestmaand … of toch niet …?”

Als ik dat voorwoord teruglees dan kan ik dat een-op-

een gewoon zo weer gebruiken.

Hoe anders hadden we het ons voorgesteld. Hoopvolle

perioden werden telkens weer afgewisseld met grote

teleurstellingen. Het voelt alsof ons telkens “een worst

wordt voorgehouden”. Een worst waar je met veel

honger in wil bijten maar als we dat daadwerkelijk willen

doen dan is de worst verdwenen en blijven we met een

nog grotere honger achter …! 

Ook deze december wordt, door alle beperkingen, zeker

geen “gewone” feestmaand en zullen er weer veel

mensen “eenzaamheid” ervaren. Daarom (wederom)

mijn oproep; kijk om je heen. In je familie, in je buurt, in

je dorp en kijk of er iemand wat extra aandacht kan

gebruiken. Maak even een praatje op straat of ga eens op

de koffie. En ….. het zijn echt niet alleen de ouderen die

eenzaam kunnen zijn! Ook jongeren en jong volwassenen

kunnen eenzaamheid ervaren omdat ze zich opgesloten

voelen en geen kant op kunnen met hun lichamelijke en

emotionele energie! 

Geleidelijk aan ontstaat er een “corona-moeheid” in de

samenleving. Dat uit zich in somberheid in woord en

gebaar en zelfs soms in ongehoorzaamheid en ontkenning

van de aanwezigheid van het virus. Laten we met elkaar

afspreken dat dit niet de manier is om uit deze crisis te

komen. Laten we positief blijven en elkaar steunen in

moeilijke momenten. Juist december is de maand van

warmte, gezelligheid en hoop op een “beter” leven. Er

komt echt een tijd dat we weer “normaal” met elkaar

om kunnen gaan! 

Ook sportief gezien herhaalt de geschiedenis zich.

Inmiddels zijn de competities weer stilgelegd en is het nog

onduidelijk of en wanneer deze weer hervat gaan worden.

Hopelijk komt er dit jaar geen afstel van dit uitstel!

Wat niet verandert ten opzichte van alle voorgaande

jaren is de mogelijkheid om elkaar een goed en gezond

nieuw jaar toe te wensen. Een jaar waarin weer nieuwe

hoogte- (en helaas ook diepte)punten verborgen zitten.

Maar elkaar vol overtuiging en met de beste bedoelingen

het allerbeste toewensen is een uitstekend voornemen!

Ik wens daarom iedereen fijne feestdagen en een zeer

gezond en voorspoedig 2022!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni SC Elshout.



2



q En dan nu, sinds een aantal weken zijn er weer

nieuwe zwaardere beperkingen ingesteld. We mogen

weer bar weinig. Vind je het dan gek dat we het maar

moeilijk kunnen verkroppen. Ja, ik snap de redenatie

achter deze maatregelen wel, maar het blijft toch een

enorme beperking op ons sociale leven. De mensen

met wat meer levenservaring onder ons zullen het

iets makkelijker accepteren maar voor de jeugdige

leden onder ons moet het hard aan komen. Ik snap

het helemaal, als je jong bent dan wil je toch niet met

deze maatregelen te maken krijgen. Ik snap de

frustraties.

q En toch, toch moet ik vanuit mijn voorzittersrol

positief blijven. De burger moed in praten, zeg maar.

Het valt niet mee en toch is het alweer bijna

Kerstmis.

q Laten we hopen dat we gezond mogen blijven en de

kerstvakantie mogen aangrijpen om nog eens terug

te denken aan het bijzondere jaar 2021. Laten we

binnen de mogelijkheden er toch een mooie tijd van

maken. Bedenk dat in januari de dagen alweer langer

worden en ik weet bijna zeker dat 2022 beter zal

worden.

Fijne Kerstdagen en een mooie jaarwisseling toegewenst.

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (december 2021)
q Bijna kerstmis en het jaar zit er weer zowat op.

Ik hink op twee gedachtes, enerzijds zijn we weer

terug bij af en anderzijds wil ik positief blijven en een

mooie afsluiting verwoorden. En toch valt het niet

mee!

q Wie had drie maanden geleden gedacht dat we weer

bijna stil zouden liggen. Als je dat toen gezegd zou

hebben, hadden we je voor gek verklaard.

Wat hebben we een bijzonder, naar, raar, jaar achter

de rug. Corona, met allerlei varianten, hield ons in de

greep,we mochten zowat niets meer. Avondklok,

mondkapjes, 1,5 meter samenleving, thuis blijven,

testen, niet sporten in groepsverband, kantine dicht,

handen wassen, ontsmetten, geen feesten of uitgaan

met vrienden, of iets leuks doen. Het is nogal wat.

Het is niet leuk en dan komt de vaccinatiecampagne

op gang. Gelukkig, nu komt de bescherming. Nog

even doorbijten en we zijn er doorheen. Versoe-

pelingen komen snel achter elkaar. Yes, we kunnen en

mogen weer sporten (voetballen) en ja, heerlijk, de

kantine is weer open, het sportpark is weer vrij

toegankelijk. Lekker ouderwets ouwehoeren weet u

nog! Eindelijk we zijn er doorheen. Oké QRcode

laten zien of toegangstest gedaan. Ook al weer

termen waar we nog nooit van gehoord hadden.

3



4



teams, misschien is er na de winterstop weer genoeg

ruimte voor versoepelingen en kunnen de dingen die zo

normaal lijken weer doorgang vinden. Ook het

Soccerhometoernooi met Nieuwkuijk aan het einde van

het jaar is helaas door de coronamaatregelen afgelast.

Gelukkig heeft de jeugd dit seizoen wel in de competitie

kunnen voetballen en niet onverdienstelijk, Team JO19 is

kampioen geworden! Goed gedaan, proficiat jongens!

Ik wil iedereen namens het jeugdbestuur voetbal fijne

kerstdagen wensen en een goede jaarwisseling, laten we

er samen mooie dagen van maken!

Harm

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Eind van het jaar

Sinterklaas voor onze jongste leden hoort hier natuurlijk

bij! Door de sinterklaascommissie is er een mooie

sinterklaasochtend georganiseerd in ‘t Rad, waar natuur-

lijk de goedheiligman zelf met zijn pieten niet ontbrak,

een geslaagde ochtend samen met afdelingen Handbal en

Gym.

Jammer dat de coronabesmettingen ons nog steeds zo

bezig houden en de regels hierdoor weer strenger zijn.

Een aantal jeugdteams kan gelukkig met de inzet van

trainers en leiders in de middag trainen, dit wordt zeer

gewaardeerd door onze jeugdleden en natuurlijk ook

door het jeugdbestuur. Helaas kan dat niet voor alle

5
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Wat vind je zo leuk aan het
vrijwilligerswerk dat je doet
voor ons clubke?
Gezellig met andere leiders en trainers

op pad en natuurlijk met de kinderen

bezig zijn. Zorgen dat de kinderen plezier blijven houden

in het spelletje en ook nog wat leren.

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
Dat je de kinderen steeds beter ziet worden en ziet

groeien met voetbal en dat ik daar mijn steentje aan bij

kan dragen.

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Blijf goed samen werken en elkaar helpen waar het kan

dat is het beste voor de club. Vele handen maken

uiteindelijk licht werk.

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Alex Smits omdat we tegelijk zijn gestart bij SC Elshout

Dennis, als club zijn we heel blij met jouw inzet en
we hopen elkaar nog lang tegen te komen.

In het zonnetje:  Dennis de Gouw
Als club zijn we trots op onze vrijwilligers. Het wordt
veelal als vanzelfsprekend ervaren dat ze er zijn.
Maar zonder deze mensen kan de club niet bestaan
en kan onze jeugd niet sporten. Daarom zetten we
maandelijks een vrijwilliger extra in het zonnetje.

Dennis is al vele jaren een gewaardeerde en betrouwbare

kracht binnen onze jeugdafdeling. Wekelijks staat Dennis

langs de zijlijn om onze jeugdleden met veel plezier de

fijne kneepjes van het voetbalvak te leren. 

Hoe ben je bij SC Elshout betrokken geraakt?
Toen mijn tweede zoon ging voetballen, hadden ze in zijn

team een aantal leiders nodig. Het leek me wel leuk om

op zaterdag met de kinderen op pad te gaan en zo ben ik

betrokken geraakt. 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Omdat mijn kinderen alle drie bij Sc Elshout voetballen

en ik graag een steentje bij wilde dragen bij de club.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Ik ben intussen al ruim 5 jaar leider van verschillende

jeugdelftallen bij mijn kinderen. Dit jaar ben ik leider en

trainer van de Jo10. 
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

16 december Jop Eekels

16 december Stef van Heeswijk

17 december Rinie Fitters

17 december Sophie Mommersteeg

17 december Jessica de Wilt

20 december Wessel van Delft 

21 december Roel van Leeuwen

24 december Job Simons

25 december Jan-Willem van Bokhoven 

25 december Siem van Hulten

25 december Max van Keulen

25 december Tonny Vermeulen

27 december Charlie Lisay

28 december Stijn Tausch

28 december Pleun van Venrooij 

29 december Michel van Dijk

30 december Mandy Timmermans

31 december Yavi van Berkel

31 december Willem Jongen

31 december Rowin Venus

2 januari Roniek van Dijk

5 januari Tibbe van den Besselaar

6 januari Caspar van den Brandt

9 januari Tim van Heesbeen 

10 januari Bas van Venrooij 

11 januari Gerko Mulder

11 januari Leona van de Wiel

13 januari Jordy de Wit

14 januari Julian Aerts

14 januari Cipriaan Maes

14 januari Kris Pulles

15 januari Andres van Dijk

16 januari Jos van Hulten

16 januari Gijs Simons

16 januari Stef de Wit

18 januari Luc van Noort

19 januari Jos van Sluisveld 

19 januari Marcel Vrijhoeven

20 januari Niels van Iersel

21 januari Rik de Kort 

21 januari Lauri Mommersteeg

23 januari Wout Brok

24 januari Colin van Haaren

25 januari Johan van Mook

25 januari Sjef van de Wiel

26 januari Bas van Heesbeen 

26 januari Berry Kuijpers

27 januari Gijs de Gouw

27 januari Bart Pulles

29 januari WillemJan de Kort 

30 januari Mike Verschure

31 januari Wim de Man 

Jeugdtoto 2021
Ondanks de diverse Coronaregels konden we gelukkig

toch starten met onze jaarlijkse jeugdtoto. Zeker in deze

tijd waarbij de ontvangsten vanuit de kantine lager zijn en

een aantal kosten gewoon doorlopen. Nu kunnen we

gelukkig de jeugd lekker laten trainen en proberen

diverse activiteiten te organiseren.

De Jeugdtoto 2021 kende voor de afdeling voetbal een

tevreden verloop met een opbrengst die ongeveer 15%

hoger was dan vorig jaar. Dit was gedeeltelijk het gevolg

van de verhoging van de prijs per lot van € 0,50 naar 

€ 1,00.  Dankzij de inzet van de vele verkopers was er

wekelijks toch een mooie inzet. Hierdoor werd er in 6

weken, samen met de afdeling handbal, een bedrag

opgehaald van € 10.538,40 wat beduidend hoger was dan

vorig jaar.

Dit jaar hadden we gelukkig weer enkele fanatieke

jeugdverkopers die hun beste beentje voorzetten en

wekelijks een mooi bedrag wisten op te halen.

Ook de seniorenteams, lieten zich van de goede kant

zien. 4 teams wisten in 6 weken tijd voor  € 600,00 per

team te verkopen. Onze hartelijke dank daarvoor.

Bij dezen bedanken we dan ook alle jeugdverkopers en

de teams voor hun inzet.

Natuurlijk mogen we de kopers ook niet vergeten. Door

hun steun kunnen we weer denodige activiteiten voor

onze jeugdleden uitvoeren. Kopers ook bedankt.

Onderstaand vermelden wij nog de beste jeugdverkopers

van de afdeling voetbal.

Deze verkopers zijn ondertussen al beloond voor hun

inzet.

1. Meike Klijn € 265,00

2. Robin van Hensbergen € 161,00

3. Marie van de Lee € 160,00

4. Joep Musters € 100,20

5. Willem de Kort €   95,00

6. Jesse Vrijhoeven €   91,00
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Van de bestuurstafel in december 2021
Waren we net lekker van start in het nieuwe seizoen,

gooit corona opnieuw roet in het eten. Vanaf 28

november mag er na 17u niet meer getraind worden en

mogen er geen wedstrijden meer worden gespeeld.

Opnieuw een grote uitdaging voor onze club maar we

doen er uiteraard alles aan om iedereen zoveel mogelijk

aan het sporten te houden.

Ondertussen hebben we voor elk team een alternatief

trainingsuur aan kunnen bieden, waar de meesten erg blij

mee zijn. Helaas merken we ook dat sommige clubs geen

wedstrijden willen spelen omdat zij niet kunnen trainen,

ook hier proberen we zo goed mogelijk mee te denken

in mogelijkheden in plaats van problemen!

We hebben voor de jongste jeugd gelukkig weer een

mooie sinterklaasochtend mogen houden in ’t Rad. Sint

en zijn pieten hadden een leuk programma, mooi om te

zien!

06/01 organiseren we een handbalclinic voor de

jeugdleden. Een trainer van het NHV komt een leerzame

training geven. Zet deze datum alvast in je agenda.

De voorbereidingen voor het feest van het 50-jarige

bestaan zijn ondertussen in volle gang. Aan al het

enthousiasme zal het zeker niet liggen. We zakken

langzaam af naar het einde van 2021 en we wensen

iedereen een geweldige jaarwisseling en een bijzonder

goed begin van 2022!

Met sportieve groet,

Het bestuur

Laten we proosten op de mooie dingen in
het leven!

DS1 en DS2 
hebben mooie trainingsbroeken gesponsord gekregen van Van Delft Service. Maurice, bedankt!



Na 21 jaar JdL bouwbedrijf heeft Jos de Laat zich inmiddels geheel toegelegd 
op het keuren van nieuwe en bestaande woonhuizen. 

Hij wil in 2021 fris opstarten en heeft een zeer aantrekkelijke actie.

Voor leden van S.C. Elshout geeft JdL Bouwadvies 25% korting op het opleveren van
een nieuwbouwwoning en ook 25% korting op een aankoopkeuring (incl NHG) van

een bestaande woning,

Voor meer informatie neem gerust contact op met Jos of neem een kijkje op
www.jdlbouwadvies.nl voor zijn werkzijze en verdere informatie.
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Jos de Laat
tel. 0416 - 382421
Mob: 06 25087306
info@jdlbouwadvies.nl
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Grotestraat 136a Drunen   0416-374119
juwelierwiersma@gmail.com

www.juwelierwiersma.nl
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De kerstman is weer bijna in het land
en schudt (alweer) geen enkele hand

Ook blijft hij op 1,5 meter
Dat is voor iedereen beter.

Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt
Maar van een nieuwe accommodatie hebben we nog niets gemerkt.

Aan de sporthaldeur of sportparkpoort
Heeft de kerstman wel vaak gehoord.

“Heeft u een QR code misschien,
En zou ik die mogen zien”

Wedstrijden en trainingen zonder publiek, kantine weer op tijd dicht.
De kerstman blijft optimistisch, aan het eind van elke tunnel schijnt licht

Afgelopen jaar namen we afscheid van enkele oud-gedienden
Die de titel “erelid”, na vele jaren ruimschoots verdienden.

Vervangers zijn nog niet gevonden, dus meldt u aan
Zodat het bestuur weer compleet verder kan gaan

De Kerst-in en nieuwjaarbijeenkomst, daar gaan we voor 
Maar het is nog niet zeker of die doorgaan hoor!

Wat 2022 gaat worden blijft voor iedereen onbekend
Maar wat zeker is, is dat de kerstman graag verwent

Voor nu, onze dank aan jullie allemaal
en hopelijk snel weer terug op het veld of in de zaal

Namens bestuur SC Elshout Handbal

15

Kerstrijm
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Sinterklaasochtend
Op zaterdagochtend 4 december vond het jaarlijkse

Sinterklaasfeest voor de jeugd van S.C. Elshout (voetbal,

handbal, gym) plaats in ‘t Rad. Toen de kinderen ‘t Rad

binnenkwamen, zagen ze al meteen een groot probleem.

De cadeautjes hingen aan het plafond en daar kon

niemand bij, ook de Pieten niet. De kinderen moesten van

alles proberen om bij de cadeautjes te komen, zoals:

touwklimmen, trampoline springen, vliegtuigjes vouwen,

een toren bouwen van dozen en een toren bouwen van

spekjes en spaghetti. Helaas kregen we ook daarmee de

cadeautjes niet van het plafond. Gelukkig kwam na een

tijdje Sinterklaas binnen met een Piet in een hoogwerker.

De Piet heeft met behulp van de hoogwerker de

cadeautjes naar beneden kunnen halen en daarmee is

deze ochtend tot een goed einde gebracht.



17



18

Toto 2021
Toto 2021 is weer achter de rug! Elke week is er goed

verkocht door de leden en zijn er mooie opbrengsten die

ten goede komen van de vereniging.

Zoals elk jaar hebben we een aantal topverkopers;

Geertje Schwartzmans, Marie v/d Lee, Fenna Schoen-

makers, Renske Klijn, Femke Biekens, Pien Klerks, Sanne

v. Rooij en Imke v Hensbergen.

Bedankt voor jullie inzet! Begin 2022 gaan we naar het

golfslagbad in Oss en naar jump XL. We wensen jullie veel

plezier toe!
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C1 lekker aan het trainen in 
De Vennen op een alternatieve tijd 

De D1 na lange tijd een keertje compleet. Mooi clubke!
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Sponsorkliks
Middels Sponsorkliks ontvangen we elk jaar een leuke

bijdrage voor onze clubkas. We hebben gemerkt dat

wanneer we dit actief onder de aandacht brengen er een

stijging te zien is in de inkomsten. Het principe is simpel:

bestel via het Sponsorkliks logo op onze website bij 1 van

je favoriete winkels en een percentage van de omzet gaat

naar SC Elshout Handbal. Blijf dit dus vooral doen!

21 december Gerard Beekmans

23 december Eefje Groenendaal

25 december Henriette van Noort-v.Iersel

25 december Yfke Pullens

26 december Marit Smits

29 december Jeanne de Man

29 december Fleur van Sambeek

1 januari Isabel van Herwijnen

1 januari Ine van den Brandt

6 januari Suzie Willemse

9 januari Jayly Veltman

11 januari Wendy van Hulten - Fitters

12 januari Daniek Klijn

14 januari Sanne de Hart

16 januari Emmy Turkenburg

22 januari Lotte van Bladel

24 januari Wies de Haan

27 januari Merle Muskens

28 januari Sien van den Assem

29 januari Inge van Noort

29 januari Myriam van Sluisveld

29 januari Pien Klerks

30 januari Simone van de Pol

31 januari Britt Verbeek

Verjaardagen december-januari



Pietengym
Tijdens de avondgym hebben alle kinderen hard geoefend

om een echte piet te zijn. Veel kinderen waren zelfs

verkleed als een pietje en hadden een eigen (nep)-

cadeautje meegenomen. Als eerste is er gedanst op een

pietenliedje. Daarna hebben ze een leuk parcours gedaan.

In dit parcours werd er over verschillende soorten daken

geklommen. Van steile daken, naar wiebelende daken. ook

zijn ze door schoorstenen gekropen en hebben ze er

cadeautjes doorheen gegooid. Ze hebben zelfs op paardje

Ozosnel leren rijden (bokspringen). Op een gegeven

moment werd de juf gebeld door Sinterklaas …

Er was een tas bij de deur gezet, maar vanwege de drukte

en Corona mochten de pieten niet binnen komen. met

z’n allen zijn ze de tas gaan halen. Hier zat voor iedereen

iets lekkers in. Onderop de tas zat nog iets speciaals.

ieder kind had namelijk een echt pietendiploma verdiend!

Na nog even gegymd te hebben, zijn de kinderen als

echte pietjes naar huis gegaan. Aan de glunderende

gezichtjes te zien was het een geslaagde Pietengym!
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Verjaardagen gym, In de maanden december en januari feliciteren wij

16 december Stef van Heeswijk

21 december Dries Akkermans

25 december Cindy van Dijk

29 december Annemiek Verhoeven

1 januari Trudy van Delft

5 januari Corrie v.d. Sanden

23 januari Gofie van Son

30 januari Jorn Jansen

Allemaal van Harte Gefeliciteerd!!!

Zijn we jouw verjaardag vergeten te

vermelden, of staat de datum verkeerd

vermeld, geef het dan even door aan het

secretariaat gymnastiek@scelshout.nl
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Kantinediensten
Week 51: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag  19 t/m zaterdag 25 december

Week 52: Kantinedienst: Bertie Wolffs van zondag 26 dec t/m zaterdag 1 januari

Week 1: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 2 t/m zaterdag 8 januari

Week 2: Kantinedienst: José van Uden van zondag 9 t/m zaterdag 15 januari

Uiterlijk op maandagavond zal aan de vrijwilligers worden doorgegeven hoe laat zij op de bovengemelde dag 
aanwezig dienen te zijn. Wanneer er geen activiteiten in de kantine zijn, zal de vrijwilliger worden afgebeld.

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 26 december

maandag 27 december

dinsdag 28 december

woensdag 29 december

donderdag 30 december

vrijdag 31 december

zaterdag 1 januari

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 2 januari

maandag 3 januari

dinsdag 4 januari

woensdag 5 januari

donderdag 6 januari 19.30-eind Nicole van Hulten Yvonne van Rooij

vrijdag 7 januari

zaterdag 8 januari Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 9 januari Bianca van Dijk Jos vd Hoven

maandag 10 januari

dinsdag 11 januari

woensdag 12 januari

donderdag 13 januari 19.30 - eind Marinus Muskens Jeanne van der Sanden

vrijdag 14 januari

zaterdag 15 januari Bianca van Dijk Jos vd Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 19 december Annie van Hulten Jos vd Hoven

maandag 20 december

dinsdag 21 december

woensdag 22 december

donderdag 23 december

vrijdag 24 december

zaterdag 25 december



Algemeen Bestuur
Voorzitter
Caspar van den Brandt  0416-377726
Secretaris
Albert van der Sanden  0416 377633
Penningmeester
Bertie Wolfs  0416 373045
Overige bestuursleden:
Doroté Moonen 0416 382266
Fried Smits 06-13736280

Bestuur Voetbal
Voorzitter
Fried Smits 06-13736280
Secretaris  
Kees van den Hoven  0416 378211
Penningmeester
Jan Klerks  0416 378725
Wedstrijdsecretariaat, hoofd kantine
Jos van den Hoven  0416 379330
Elftalbegeleiding
vacature
Accommodatie en algemeen 
Stef de Wit        06-83173817
Algemeen en omni, kantinezaken
Bertie Wolfs      0416-373045

Jeugd bestuur voetbal
Voorzitter
Harm Aerts 06-36035161
Secretaris en wedstrijdsecretaris
Kees van den Hoven 06-23459820
Penningmeester
Jos van den Hoven 06-12203480
Notulen en toernooien
Christ Klerks 06-12603178
Vice-voorzitter en technisch beleid 
Stan Muskens  06-37142853
Technisch beleid
Berry Kuijpers 06-38132715
Algemeen (o.a. kantine en kleding)
José van Uden  06-10608727
Technisch beleid en Algemeen
Nik van Mook, 06-12381819 
Activiteiten en divers
Rene Damen  06-52014687
Jeugdafgevaardigde

vacature

Bestuur handbal
Voorzitter
vacature
Secretaris
Linda van Beurden   06-30054447
Penningmeester
Ed van Delft 06-33773282
Jeugdbestuurslid
Jeugdcommissie
Scheidsrechterzaken:
Wendy van Hulten  06-40442684
Technische Zaken:
Gerard de Wit  0416 377574
Wedstrijdsecretariaat
Eline Dekkers

Bestuur gymnastiek
Voorzitter
Doroté Moonen 0416 382266
Secretaris
Helen Schwartzmans 06-45532222
Penningmeester
Patricia Wolfs  0416 379767
Overige bestuursleden:
vacature

Commissie tennis
Anneke van Pelt  06-83170581  
Maria Jehoel  0416 373422

Vertrouwenspersonen

André van Hulten 06-53419791 
Ingrid de Kort-Jehoel 06-31693947  

INFORMATIENUMMERS
Sportpark “Den Donk”

Dekkerseweg Elshout

Tel. 0416 374458

Contributiebetaling gymnastiek
Regiobank: 

NL16RBRB0655237364

Contributiebetaling handbal:
Regiobank:  

NL38 RBRB0655237356

Contributiebetaling tennis:
Regiobank: 

NL02RBRB0692413545

Contributiebetaling voetbal:
Regiobank: 

NL25RBRB0658621726
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