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Algemeen Bestuur
Taai …..

We zijn inmiddels alweer meer dan 6 maanden verzeild

geraakt in een onwerkelijke wereld. Een situatie die in de

huidige generaties nog nooit eerder is voorgekomen. In

het begin weet je niet goed wat je overkomt en daarna

pas je je aan naar de adviezen die je krijgt. Dit alles in de

veronderstelling dat het maar van beperkte duur zal zijn.

Langzaam komt dan echter het besef dat het langer gaat

duren en dat het je leven meer gaat beïnvloeden dan je

lief is (en in sommige gevallen zelfs gaat beheersen)! 

We kunnen onze kop in het zand steken en net doen of

er niets aan de hand is en gewoon ons oude leventje

leven … maar daar komen we niet mee weg. Zeker niet

als je verantwoordelijk bent voor het leiden van een

vereniging. Dan heb je te voldoen aan de regelgeving die

daarvoor is opgesteld en moet je het binnen die

maatregelen zien te rooien. Het naleven van de corona-

maatregelen in het dagelijks leven maar zeker ook op het

sportpark (en in de kantine) is niet gemakkelijk. Ook

omdat je de leden oh-zo-graag de ongedwongen

gezelligheid van je club gunt. 

Na verloop van tijd wordt het dan taai! Taai voor de

leden. Taai voor de supporters. Taai voor het bestuur. Taai

… voor iedereen! Taai omdat we die beperkende

maatregelen h-e-l-e-m-a-a-l zat zijn. Taai … omdat we niet

weten hoelang dit nog gaat duren?

En toch ... we hebben geen keus. We moeten volhouden

en solidariteit naar elkaar blijven tonen en elkaar niet in

verlegenheid (of zelfs gevaar) brengen. Accepteer dat er

maatregelen zijn en accepteer dat er mensen zijn die de

maatregelen moeten controleren en je eraan mogen

(moeten!) herinneren als je ze even “vergeten” bent.

We moeten door deze crisis heen en dat doen we op z’n

Elshouts … samen met elkaar en met de nodige

humor want dat helpt …!

Iedereen veel sportief genot en succes in de nieuwe

competitie!

Blijf gezond!

Caspar van den Brandt

Voorzitter omni vereniging SC Elshout 
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mogelijk in via de website www.scelshout.nl, via de

afdeling Voetbal – via Activiteiten onder de knop ‘Quiz’,

kun je ‘Inschrijven Quiz’ aanklikken. 

We hebben maar een beperkt aantal plaatsen (maximaal

15 teams) beschikbaar in ‘t Rad, en we hanteren het

motto “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. 

Zowel van ons als organisatie en als van de
deelnemers wordt verwacht zich te houden aan de
richtlijnen van het RIVM. Gedurende de Pubquiz
houden wij dus 1,5 m afstand en blijven we zo
mogelijk op onze aangewezen plaats zitten.

Op 13 november willen we graag rond 19.45 uur

beginnen en ons streven is om rond 23.30 uur klaar te

zijn.

Met vriendelijke groet,

Ciep en Henri

kan. In beginsel zijn wij een sportclub (voetbal) en wij

moeten er voor zorgen dat de omstandigheden

optimaal zijn. De velden liggen er weer perfect bij, de

accommodatie is schoon en keurig onderhouden,

nieuwe ballen, netten, trainingsspullen, kleding,

trainers, leiders, etcetera.. ik noem het “qualitytime”.

We hebben er weer zin in, we gaan weer trainen,

wedstrijden spelen spelen, elkaar weer ontmoeten

en lekker de kantine in........NIET dus, Jammer, helaas,

het kan wel maar er gelden nieuwe regels. Niet altijd

leuk en lang niet altijd te snappen, maar toch hebben

we er mee te maken. ”Balanceren”noem ik het

maar”.

q Als club hebben we onze verantwoordelijkheid te

nemen. We moeten jullie informeren en duidelijk

maken wat wel en niet kan (mag). De regels zijn

opgesteld door de overheid daar moeten wij naar

handelen, punt.

q Het is niet anders. De ultieme uitdaging ligt in het

vinden van enerzijds qualitytime en anderzijds de

balans vinden.

q Ik wens jullie allemaal een mooi en succesvol seizoen

toe.

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (september 2020)
Qualitytime en balanceren 
tussen wat wel en niet kan 

q Wat een rare “kop” om een stukje mee te beginnen.

Als je je fantasie de vrije loop laat gaan, dan kun je

het eigenlijk al aardig goed zelf invullen, want het zijn

de trefwoorden waar het in deze tijd over gaat. Toch

behoeft het een nadere uitleg, want we zijn weer

begonnen aan een nieuw seizoen met nieuwe kansen

maar ook met nieuwe regels.

q Wat is het een heerlijke periode de zomer en wat

hebben we weer geluk gehad met het weer, iedereen

heeft toch lekker kunnen genieten van de

welverdiende vakantie. Door de geldende regeltjes

moesten we wel wat creatiever zijn met het plannen

van uitstapjes, maar daardoor zijn er ook weer vele

leuke ideetjes ontstaan en hebben we toch mooie

herinneringen over gehouden aan de zomer van

2020, heel apart maar ook bijzonder. Zo zie je maar

dat wij mensen erg creatief zijn en er toch het beste

van proberen te maken. “qualitytime “noem ik dat,

genieten van de vakantie. Aan de andere kant zijn

daar ook de beperkingen. Lang niet alles is

toegestaan en is vaak een belemmering in de

uitvoeringen van activiteiten.

q Als we het toespitsen op onze club dan is het bij ons

niet anders. Het is balanceren tussen wat wel en niet

3

Beste quizliefhebbers, We willen jullie uitnodigen voor de

PUBQUIZ
Op vrijdagavond 13 november a.s. willen we in

Gemeenschapshuis ’t Rad (Let op: we moeten

uitwijken naar een andere locatie!!) in Elshout jullie

algemene kennis gaan testen. Dit willen we doen d.m.v.

gevarieerde en onderscheidende vragen over van alles en

nog wat. 

De teams mogen bestaan uit maximaal 4 personen.

Verdere voorwaarden:

- Het team moet minimaal één persoon met een leeftijd

van 18 jaar of hoger hebben, de anderen mogen een A-

junior (of ouder) zijn;

- Het team moet minimaal één persoon bevatten die

(oud-)lid van S.C. Elshout is;

- Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per team.

Zorg gerust voor diversiteit in leeftijd, interessegebieden

en geslacht binnen het team en verzamel een mooi team!

Heb je interesse om mee te doen, schrijf dan zo spoedig
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Ook fijn om te zien dat we weer ‘nieuwe’ gezichten zien

op Den Donk, zowel spelers als kaderleden. We moeten

ons realiseren dat we ten opzichte van andere clubs (nog)

verwend zijn met onze vrijwilligers. Maar dit punt behoeft

continue aandacht.

Ook tijdens de zomermaanden is er veel werk verzet.

Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het opzetten en

uitvoeren van het hele Covidbeleid, het voorbereiden van

alle materialen en de uitwerking van de nieuwbouw. Veelal

werk achter de schermen, maar zeer relevant. Dank allen!

We hopen de komende maanden nog wat jonge leden te

kunnen begroeten, zodat we daarvoor na de winterstop

een aparte trainingsgroep kunnen starten en mogelijk

zelfs een (4x4?) team kunnen vormen. Interesse, voor nu

of binnenkort, neem even contact op.

Ook voor mij geldt dat ik zaterdag met ‘mijn’ jongens en

‘mijn’ collegaleiders de wei in mag voor de eerste

competitiewedstrijd. Even wennen weer, maar vooral erg

leuk. Veel succes allemaal!

Groet Marcel

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter
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Beste sportvrienden,

Het seizoen 2020-2021 is inmiddels van start gegaan. Na

een paar weken trainen zijn de eerste wedstrijden ook

gespeeld. Met wisselende, maar ook veelbelovende

resultaten. We zijn blij dat we weer aan de slag zijn. Hier

en daar is het aanpassen, zoals geen sportdag, rekening

houden met onderlinge afstanden en vaste looplijnen in

de kantine. Maar we kunnen tenminste weer onze

geliefde hobby uitoefenen. Graag aandacht en begrip voor

de aangepaste (hopelijk tijdelijke) regels.

Ondertussen kent Elshout en omstreken een ware

voetbalplaatjeshype. Wie wil de dubbele linksbuiten van

de selectie ruilen tegen de voorzitter van de

accommodatie commissie? En waarom heeft niemand de

trainer van de JO-8 vooralsnog te pakken? 

Door alle maatregelen hebben we onze jaarlijkse

kaderavond helaas niet kunnen houden. Vervelend, want

het is onze manier om alle vrijwilligers te bedanken voor

hun enorme inzet. We kijken nog hoe we onze

waardering op een andere manier kunnen uiten, in

bijzonder richting de vrijwilligers die hun taken inmiddels

hebben beëindigd. En hopelijk kunnen we aan het eind

van dit seizoen weer een gezellige avond met elkaar

beleven. 

Geboren
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In het zonnetje: Leona van de Wiel
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.

Ondertussen voetbalt Leona al meerdere jaren voor ons

clubke bij de vrouwen 1. Naast de aanwezigheid binnen

de kalklijnen is Leona ook al meerdere jaren een vaste

waarde binnen ons vrijwilligersbestand en zorgt ze er

mede voor dat ook buiten de lijnen de nodige activiteiten

plaats vinden.

Hoe ben je bij Sc Elshout betrokken geraakt?
Via vriendinnen die een damesvoetbalteam hadden

opgericht.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Het leek me leuk om op die manier ook andere mensen

van SC Elshout te leren kennen.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Lang niet zoveel als de meeste vrijwilligers. Ik ben

ongeveer 10 jaar bij de PRcommissie. We vergaderen

tijdens het seizoen 1x per maand en hebben het dan

bijvoorbeeld over sponsoractiviteiten, lief en leed binnen

de club en we organiseren natuurlijk jaarlijks de kerst- en

carnavalsborrel. 

Daarnaast heb ik ook een aantal seizoenen bardienst

gedraaid.

Wat vind je zo leuk aan het
vrijwilligerswerk dat je doet
voor ons clubke?
Ik vind het een fijne club om bij te

voetballen, zoals bij elke vereniging kan

ook SC Elshout alleen bestaan als er

vrijwilligers zijn. Vandaar dat ik ook (een klein) steentje

bijdraag.

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
De agenda is meestal redelijk kort, het is ons wel eens

gelukt om na een half uur de vergadering te sluiten (met

misschien ook wel de hete adem van de Champions

Leaguewedstrijd van die avond in onze rug 😉).

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Als je tijd hebt, draag je steentje bij!

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Ik zou hem graag doorgeven aan Cathy van Delft, die jong

talent klaarstoomt voor een mooie voetbalcarrière en als

fysio ook voor iedereen klaar staat!

Leona, als club zijn we heel blij met jouw inzet en we
hopen elkaar nog lang tegen te komen.
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17 september Manouk de Wilt

17 september Mick Zeeuwen

20 september Jarno de Brouwer

21 september Bart Robben

22 september Jeroen van Hulten

22 september Ronnie Kivits

22 september Claudia van Spijk

23 september Guus van den Assem

23 september Bart Buijs

23 september Nik van Mook

23 september Nick Theunissen

25 september Luuk van Heesbeen 

25 september Rens van Herpt 

25 september Joeri de Laat 

26 september Niels van Logten 

28 september Tijn Damen

28 september Dirk van Oijen

30 september Scott Kuijpers

1 oktober Thom van Delft 

3 oktober Robin van Hensbergen

6 oktober Marie van der Lee

7 oktober Bas van den Besselaar

11 oktober Sven Rozen

11 oktober Jenny Vermeer

14 oktober Marco van Haaren

14 oktober Ronald van Noije

16 oktober Luc van den Aker 

16 oktober Jan Klerks

17 oktober Pauline van der Lee

18 oktober Ellen de Vaan

19 oktober Henri Klijn

20 oktober Mike van Drunen

20 oktober Jordy Smits

23 oktober Ruben van Alphen

25 oktober Maarten Schoenmakers

26 oktober Jurgen Klerks

26 oktober Brit van der Sterren

27 oktober Joep Musters

30 oktober Sven Brok

30 oktober Gerard de Man 

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

Oproep aan alle leden van SC Elshout OMNI.

Rabo Clubsupportactie van de Rabobank
Ook dit jaar doen we met SC Elshout mee aan de “Rabo

clubsupport”actie van de Rabobank. Hiervoor moeten

we weer proberen zo veel mogelijk stemmen te krijgen

op onze club. Hoe meer stemmen hoe meer sponsorgeld

er aan naar onze club gaat. Vorig jaar hebben we het

prachtige bedrag van ruim €1400,- binnen gehaald.

Hoe werkt het:
Om te kunnen stemmen moet je lid zijn van Rabobank de

Langstraat. Als je een rekening hebt lopen bij de

Rabobank, betekent dit nog niet dat je lid bent van de

Rabobank. Als je lid bent ontvang je het ledenblad van de

Rabobank. Lid worden kan via de website van de

Rabobank en is geheel gratis. Alle leden van Rabobank de

Langstraat (als je woont in Drunen, Waalwijk, Loon op

Zand, Kaatsheuvel, Waspik en Sprang-Capelle) ontvangen

van de Rabobank een brief of mail met hierin een

persoonlijke stemcode. Je kunt dan 5 stemmen

uitbrengen, waarvan 2 op dezelfde vereniging. Stemmen

kan dan via de website van de Rabobank in de periode

van 5 oktober tot en met 24 oktober. Denk bij het

uitbrengen van de stemmen ook aan de andere Elshoutse

verenigingen die meedoen.

Dus stem op SC Elshout 
tussen 5 oktober en 24 oktober.

De PR commissie
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19 september Carlijn Brokx  

22 september Kim van Logten  

24 september Sanne Knippels  

24 september Ingrid de Kort  

29 september Sanne van Rooij  

30 september Annemiek Rombouts  

3 oktober Ilse van Delft  

4 oktober Linn Smits  

10 oktober Laurie van Hulten  

11 oktober Vera van Engelen  

16 oktober Amber van Wanrooij  

18 oktober Tess Lucas  

19 oktober Janne Damen  

20 oktober Maud Klijn  

20 oktober Angeli Lommers  

20 oktober Maud Verdijk  

22 oktober Liv van der Hoop  

26 oktober Floor Lommers  

28 oktober Maarten van Olffen  

31 oktober Iza van Delft 

31 oktober Lisa Kolmans  

Verjaardagen september- oktober

thuis. Beter een dag meer thuis om erger te voorkomen,

dan dat een heel team thuis moet bliven.

Op onze site staan de maatregelen vernoemd.

Nieuwe site 
Sinds kort hebben we een nieuwe site die is opgezet

door Maureen, Linda en Gerard. Het is een mooie site

geworden, welke ook is gelinkt aan sportlink, waardoor

de wedstrijden en standen actueel worden bijgehouden.

Ook de nieuwe manier van communiceren via push-

berichten zijn we aan het testen, zodat dit bij iedereen

goed verloopt. Het verzoek is hierbij wel dat alle leden of

ouders de handbalapp gaan downloaden .

Van de bestuurstafel september 2020
We zijn weer begonnen met trainen, oefen-

wedstrijden en veldcompetitie en vooralsnog gaat

het goed. We zien vele blijde gezichten, omdat we

weer iets kunnen en mogen doen. 

Ook in de sporthal en op het veld is het redelijk in

de hand te houden. Maar het aantal bezoekers langs

de kant van het veld kan kritiek worden. Wij

verzoeken de ouders om bij drukte langs de lijn ook

de 1,5 meter in acht te nemen.

We zijn al wel gewaarschuwd, want enkele

betrokkenen bij de club zijn al een keer getest en

gelukkig negatief, maar het gevaar zit in een klein

hoekje. Dus beste leden als er ook maar enige

onraad is met de kans op Corona dan moeten jullie

de trainer en coach waarschuwen en niet naar de

training of naar een wedstrijd komen. Een team is

dan snel besmet en zitten we weer met zijn allen
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Acht jaar actief bij handbalvereniging Elshout 
(een resumé)

Dag allemaal,

Afgelopen juni 2020 heb mijn activiteiten voor de

handbalvereniging Elshout  beëindigd.  Met veel plezier

heb ik sinds 2012 diverse activiteiten uitgevoerd. Primair

was ik gevraagd om Jeffrey en Dave  te begeleiden voor

het praktijkgedeelte van de HT2- trainerscursus. Daarna

heb ik nog kort de jeugdtrainers begeleid, maar dit is

langzaam uit beeld geraakt.

Vervolgens interim-coach van de dames A (team met

Kris, Jessie en Ariane , etc.).

Daarna me gestort op het training geven van de D- jeugd

en een jaartje ook nog een C-team. De keuze voor de D-

jeugd was vooral omdat deze kinderen spelenderwijs en

met simpele oefeningen goed trainbaar zijn. Door de

vereniging aangeboden 2 trainingen per week, kunnen

kinderen op die leeftijd zich nog sneller ontwikkelen.

Ook de veranderingen van de spelconcepten bij E- en D-

jeugd door het NHV waren een ‘kolfje naar mijn hand’.

Het spel werd namelijk dynamischer en kinderen werden

gedwongen tot individuele acties én om zelf oplossingen

te zoeken. Dit ging vaak verkeerd, maar daar leren ze wel

veel van. Voor de toeschouwers (vaak ouders) bood het

ook meer kijkplezier!

Mijn ervaringen binnen de vereniging in die 8 jaar zijn:

• Kaderleden/ bestuursleden, die zich enorm inzetten

voor hun club. Jammer dat er moeilijk aan aanvulling

te komen is.

• Enthousiaste fanatieke coaches (zelf de hand-

balsport beoefend), die met hart en ziel hun taak

doen. Prettig om mee samen te werken.

• De vele enthousiaste en talentvolle speelsters, die ik

de afgelopen jaren voorbij heb zien komen. Veel

talentvolle speelsters blijven de vereniging trouw!

Toch fijn om te zien dat 2 speelsters de stap naar

een hoger niveau/doel genomen hebben. Ik hoop dat

ze daarin zullen slagen. Uit eigen ervaring weet ik

dat je als persoon sportief dan wel persoonlijk in

een rap tempo je verder ontwikkelt.

Ik bedank iedereen voor de prettige samenwerking en

hoop dat jullie nog vele mooie sportieve  sport-

momenten mogen beleven. Mogelijk zien we elkaar nog

eens rond de handbalvelden (al bemoeilijkt het

coronavirus dit wel!).

Gerrie Couwenberg



Al voor Rutte bekend maakte dat de sportzalen op slot

gingen vanwege het coronavirus hadden de dames van de

gymclub SC Elshout al besloten om te stoppen. Ze vielen

namelijk in een risicogroep. De trainer had wat filmpjes

verstuurd naar de dames met wat oefeningen om zo toch

nog een beetje in beweging te blijven en hun conditie op

pijl te houden. Verder hadden de dames zich veelal bezig

gehouden met wandelen en fietsen.

Buiten sporten
Toen het per 1 juli allemaal weer wat versoepeld werd en

er in groepsverband buiten weer gesport mocht worden,

hebben de dames de draad weer opgepakt. Men wilde

eent proberen op het sportpark van SC Elshout hun

oefeningen te doen, maar de velden waren allemaal bezet.

Ons lid Diny Schoenmakers stelde daarom hun tuin ter

beschikking met een groot

grasveld, zodat we weer

voorzichtig op 1,5 meter

konden opstarten.

En wat waren de dames

blij dat ze elkaar na bijna

vier maanden weer zagen.

Ze waren ook allemaal

weer van de partij. Helaas

is buiten trainen niet altijd

een succes, zeker niet als

het regent of als men

regen aangeeft. Als alter-

natief werd er dan een

fikse wandeling gehouden

rond en op de Elshoutse

Zeedijk.

Opkomstklassement 
Zo wilde men ook de

slotdag van het seizoen op

dinsdag 7 juli afwerken bij Diny met daarna koffie met

gebak en een borrel, maar dat viel ook in duigen door de

voorspelde regen. In allerijl werd er een alternatief

gezocht om dat laatste toch door te laten gaan. Dit werd

gevonden bij “D’n Elshof” de overdekte jeu de boule-

baan bleek een mooie locatie voor 20 dames op een

afstand van 1,5 meter.

Het werd toch nog een gezellige avond, een commissie

had voor wat lekkers gezorgd, waaronder ook nog een

portie frikadellen. Diny Schoenmakers werd bedankt met

een bloemetje voor de gastvrijheid. En Elly Verhoeven was

deze keer de winnares van het opkomstklassement. Ze

had niet één keer verstek laten gaan en kreeg daarom

een bloemencadeaubon aangeboden.

16

Voorzichtige start voor de Dames Gym
Nieuw seizoen
Na de vakantie zijn we weer voorzichtig gestart in de

gymzaal, met maximaal 10 dames in de kleedkamer. De

ramen en deuren blijven open en moeten voor ventilatie

zorgen. Er is voor desinfecteringsmiddel gezorgd en de

dames kunnen hun oefeningen op ruim 1,5 meter

uitvoeren. Helaas durven nog niet alle dames het aan om

naar de gymzaal te komen. Begrijpelijk is het wel, want

hun gezondheid gaat voor alles.

Het is nu afwachten hoe het coronavirus zich gaat roeren

nu het najaar er weer aankomt. Laten we hopen dat het

aan Elshout voorbij trekt.

De dames in actie in de tuin van de fam. Schoenmakers
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Verjaardagen gym
In de maanden september en oktober feliciteren wij

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

24 september Elora Roos van Veen

30 september Scott Kuijpers

7 oktober Geertje Schwartzmans

27 oktober Jur op 't Hoog

Toch nog een gezellige afsluiting van het seizoen op de jeu de boules- baan op 1,5 meter

Elly in haar nopjes
met haar welverdiende
bloemenbon
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Ophalen oud papier
Beste ouders en dames van de Gym

Op zaterdag 10 oktober is het weer de beurt aan de

gymnastiekafdeling om oud papier op te halen voor hun

club. Ook nu hebben we weer wat helpende handen

nodig om ons een paar uurtjes te helpen. Bovendien is

het ook nog eens gezond, frisse buitenlucht en flink wat

beweging. 

We starten om 9.00 bij Cafe “In den Gekroonden Hoed”

en na afloop zo rond 11.00 uur is er een kopje koffie met

worstenbrood. Dus beste mensen help ons een handje en

geef je op bij de leiding.

Wij rekenen op U,

Het bestuur, afdeling gymnastiek.

Lot kopen
Wil je ook een lot van de grote clubactie kopen, maar

heb je de verkoper gemist?

Ga dan naar onderstaande link of scan de QR-code. Je

komt dan automatisch op de verkooppagina van SC

Elshout afd. gymnastiek.

https://lot.clubactie.nl/lot/s.c.-elshout-afd.-gym/280175 

Deelname Grote Clubactie
Net als voorgaande jaren doen wij weer mee met de

grote clubactie. Vanaf zaterdag 19 september mogen de

loten verkocht worden. De loten kosten €3,- per stuk,

waarvan 80% rechtstreeks naar de club gaat

Wij hopen dit jaar ook weer een mooi bedrag op te

halen.

Iedereen die 20 (of meer) loten verkoopt, krijgt van ons

twee toegangskaartjes voor Monkey Town in Waalwijk.

Degene die hier niet naartoe willen, krijgen een bosje

bloemen.

Daarnaast ontvangt de verkoper als hij of zij 20 of meer

loten heeft verkocht een 20-loten-waardebon. Met de

bon krijg je flinke korting op leuke dagjes uit, gratis

entreekaartjes en leuke aanbiedingen bij het uitzoeken

van een nieuw sportoutfit.

Wij hopen dat iedereen weer zijn best gaat doen om

zoveel mogelijk loten te verkopen.

Voor meer informatie kun je altijd kijken op de website

www.groteclubactie.nl

Veel succes met de verkoop!

Het bestuur rekent op jullie.
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Kantinediensten
Week 40: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag  27 sept t/m zaterdag 3 oktober

Week 41: Kantinedienst: Bertie Wolffs van zondag 4  t/m zaterdag 10 oktober

Week 42: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 11 t/m zaterdag 17 oktober

Week 43: Kantinedienst: José van Uden van zondag 18 t/m zaterdag 24 oktober

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 4 oktober Jos van den Hoven Els klerks

maandag 5 oktober

dinsdag 6 oktober

woensdag 7 oktober

donderdag 8 oktober 19.30-eind Marinus Muskens Geraldine Kwetters

vrijdag 9 oktober

zaterdag 10 oktober Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 11 oktober Bianca van Dijk              Jos vd Hoven/Rens de Kruijff

maandag 12 oktober

dinsdag 13 oktober

woensdag 14 oktober

donderdag 15 oktober 19.30-eind Nicole van Hulten Harrie vd Besselaar

vrijdag 16 oktober

zaterdag 17 oktober Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 18 oktober Bianca van Dijk Els klerks

maandag 19 oktober

dinsdag 20 oktober

woensdag 21 oktober

donderdag 22 oktober 19.30 - eind Marinus Muskens Yvonne van Rooij

vrijdag 23 oktober

zaterdag 24 oktober Bianca van Dijk Jos vd Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 27 september Annie van Hulten Arjen vd Assem/Jos vd Hoven

maandag 28 september

dinsdag 29 september

woensdag 30 september

donderdag 1 oktober 19.30-eind Annie van Hulten Lia Pulles

vrijdag 2 oktober

zaterdag 3 oktober Annie van Hulten



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
Accommodatie, kantinezaken
Gerard Verhoeven  0416 377349
Elftalbegeleiding
Stefan Fleuren  0416-345667 
Accommodatie en algemeen 
Stef de Wit        06-83173817
Algemeen en omni
Bertie Wolfs      0416-373045

Jeugd bestuur voetbal
Voorzitter
Marcel Vrijhoeven 06-41576697
Secretaris en wedstrijdsecretaris
Kees van den Hoven 06-23459820
Penningmeester
Jos van den Hoven 06-12203480
Technisch beleid + notulen
Christ Klerks 06-12603178
Technisch beleid + toernooien
Stan Muskens  06-37142853
Technisch beleid
Berry Kuijpers 06-38132715
Algemeen (o.a. kantine en kleding)
José van Uden  06-10608727
Activiteiten en divers
Rene Damen  06-52014687
Jeugdafgevaardigde

Jelle Schoenmakers 06-48085428

Bestuur handbal
Voorzitter
Albert van der Sanden  0416 377633
Secretaris
Linda van Beurden   06-30054447
Penningmeester
Ed van Delft 06 33773282
Wedstrijdsecretaris
Wendy van Hulten  0416 377508
Jeugdbestuurslid
Jeanne de Man  0416 373956
Scheidsrechterzaken:
Lia Pulles  06 12092877
Technische Zaken:
Gerard de Wit  0416 377574

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

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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