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Algemeen Bestuur
December … feestmaand … of toch niet …?

De laatste maand van het jaar wordt door velen ervaren

als een feestmaand. Eerst hebben we Sint Nikolaas en als

die weer terug is naar Spanje dan maken we ons op voor

het Kerstfeest en gaan meteen door naar de Oud/Nieuw-

viering. Voor de meeste allemaal leuke zaken waar naar

uit gekeken wordt. Maar dat geldt niet voor iedereen.

Voor sommige is deze periode er een van “hoe kom ik

deze maand door”. Verdriet, heimwee naar vroeger tijden,

eenzaamheid die extra hard gevoeld wordt. Dit jaar nog

eens extra extra extra door die “vervloekte” corona. Het

wordt dit jaar door alle beperkingen zeker geen

“gewone” feestmaand en daardoor zullen er dit jaar nog

meer mensen “eenzaamheid” gaan ervaren. Daarom 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.

Wedden dat er waardevolle gesprekken ontstaan?

December is ook een maand om even stil te staan bij de

meest waardevolle zaken van “het leven”!

https://youtu.be/kA4Z95tJNco

Ook zouden we sportief gezien nu de winterstop in

duiken … De winterstop is echter een verlengde van de

herfst-stop geworden en het is nog maar zeer de vraag of

de competitie dit lopende seizoen nog voltooid kan gaan

worden! We waren met het vlaggenschip van de voetbal

zo goed op weg …!

Toch … gloort er licht aan de horizon! Een bevrijdend

vaccin zal hopelijk ons weer terugbrengen naar een min-

of-meer “normale” wereld waarin we elkaar weer

makkelijker kunnen begroeten en ook weer een lekker

feestje kunnen bouwen. Al zal dat waarschijnlijk nog

enkele maanden duren … de hoop heeft inmiddels plaats

gemaakt voor een verwachting.

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 hartstikke goed!

Ik ben er vroeg bij maar vanuit mij een zeer welgemeend

gezond en voorspoedig 2021!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni SC Elshout.
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De jeugdtoto heeft tot ieders tevredenheid weer

voor de nodige inkomsten gezorgd voor de afdeling

jeugd. De afdeling jeugd mag nog steeds trainen, sinds

kort mogen de senioren weer in groepjes van 4, op

gepaste afstand van elkaar, wat oefeningen doen. Toch

weer een balletje trappen. Wist u trouwens dat ons

eerste bovenaan staat, winterkampioen mogen we

stellen. Ja, ja ik weet ook wel dat het wat geflatteerd

is maar toch. Het contract met Gilbert is dan ook

met 1 jaar verlengd.

q We hebben op 7 december een digitale jaar-

vergadering gehouden, heel bijzonder natuurlijk

maar het kan. Elders ziet u een kort verslag hier van.

q De nieuwbouwcommissie is erg druk met de

gemeente over de voortgang van de plannen. Als het

goed is wordt er begin 2021 door de gemeenteraad

een instemming bereikt over het totale krediet en

dan kunnen we het vergunningstraject in. Dus het

wordt een spannend en druk jaar maar wel gericht

op een mooie toekomst bij ons op de club.

q Rest mij nog u allen een goede gezondheid toe te

wensen, prettige feestdagen en ik hoop jullie snel in

het nieuwe jaar weer eens te treffen op ons

vertrouwde sportpark.

Groetjes Frie

Van de bestuurstafel (december 2020)
q Hou vol en blijf moed houden zijn de”trefwoorden”

als we alles bij elkaar vegen over de afgelopen tijd.

Corona of Covid-19 houdt ons allen in zijn macht.

En toch, toch gloort er hoop aan de horizon, we

moeten nog even vast houden aan de regels maar in

de loop van 2021 zullen we bevrijd worden van alle

narigheden welke dit virus ons heeft gebracht.

Wat waren we blij na de eerste golf van dit voorjaar

dat we weer mochten trainen, wat was het fijn om

weer te starten aan een nieuw seizoen en dat de

kantine weer open was. Oké met veel aanpassingen

en de nodige handhaving was het toch mogelijk om

even bij te kletsen. Inmiddels is het alweer een hele

tijd dicht en ik schat in dat de kantine nog wel even

dicht blijft. Jammer, we missen het allemaal, maar wel

begrijpelijk we moeten het accepteren.

q Wat kunnen we wel?

Als bestuur met de diverse commissies kunnen we in

ieder geval met de moderne communicatiemiddelen

wel kunnen overleggen en de nodige zaken

bespreken en regelen. Dit is inclusief het jeugd-

bestuur al een flinke klus geweest en nog. Maar het

lukt, het kan en we kijken vooruit.

De Raboclubsupport is geweest en we zijn weer heel

blij dat vele trouwe leden hun stem hebben

uitgebracht, dank daarvoor!
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Korte samenvatting van de digitale jaarvergadering, 
gehouden op 7 december 2020

Op deze bijzondere jaarvergadering hadden we de hulp

van een paar technische mensen die de verbindingen tot

stand brachten. Ook het schakelen tijdens de vergadering

met enkele sprekers en de instemming van de leden daar

waar nodig,  ging allemaal goed.

Na een korte terugblik van het afgelopen seizoen

2019/2020 ging het toch hoofdzakelijk over de complete

stillegging bij ons op het sportpark met alle gevolgen van

dien. Corona heeft ons lam gelegd en heeft zeker zijn

weerslag gekend. Vooral financieel maar ook bestuurlijk

heeft dat veel inpact gehad. Namens de bouwcommissie

heeft Joost Smits een nadere uitleg gegeven over de

voortgang. Alle rekenvarianten en bouwtechnische zaken

zijn in goed overleg met de gemeente doorgenomen en

de gemeente is nu aan zet om begin 2021 een krediet

vast te stellen. Alle neuzen wijzen nog de goede kant op,

dus is de verwachting dat daarna de fine-tuning en het

vergunningstraject ingezet kunnen worden. Daarna gaan

we een drukke, spannende maar ook mooie tijd

tegemoet.

De diverse notulen en verslagen zijn goedgekeurd en

kunnen het archief in. De kascommissie heeft de

financiële stukken gecontroleerd en hebben daarmee het

bestuur en de penningmeester decharge verleend.

Tijdens de vergadering hebben we ook toestemming

gekregen van de leden om het huishoudelijk reglement

aan te passen. Met name het stuk over het gebruik van

drugs op en rond onze velden is hiermee van kracht

geworden.

De nieuwe verenigingsman is dit jaar Jeroen van Hulten

geworden. Proficiat Jeroen en verdiend, gezien je staat

van dienst.

Jos en Kees van den Hoven zijn herkozen en Stefan

Fleuren was niet herkiesbaar. Stefan is bedankt voor zijn

voortreffelijke inzet in het bestuur en de club.

Er waren nog enkele goede vragen met de rondvraag en

daarna kon ik als voorzitter tevreden terugblikken op een

geslaagde vergadering en iedereen het allerbeste wensen.

Lees verder op pagina 5
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Hieronder nog een overzicht met jubilarissen.

15 jaar lid: Edgar Brok, Nick Theunissen, Thomas Dankers en Wouter van Drunen

25jaar lid: Jim van de Aker, Berry Kuijpers en Leo Klerks

40 jaar lid : Willem-jan de Kort en Joost Smits

50 jaar lid: Bert van Heesbeen, Rini Fitters, Sjef van de Wiel, Albert Jehoel, Frie van Engelen, Rini van den Hoven, 

Bertie Wolfs en Rini van der Schoot.

Tevens Martijn Klerks 15 jaar kaderlid, Henri Klijn en Marinus Muskens 25 jaar kaderlid en 

Wim van Venrooij 40 jaar kaderlid.

afscheid van bestuurslid Stefan Fleuren afscheid bestuurslid Jan-Willem van Bokhoven 2019

verenigingsman van het jaar Jeroen van Hulten één van de 8 jubilarissen 50 jaar lid SC Elshout 
Bert van Heesbeen
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Onlangs werd een van de leden van onze accommodatie

commissie bij een bezoek aan de Hubo verrast met de

mededeling dat er een cadeautje voor SC Elshout lag. De

Hubo heeft een tijdje terug weer een actie gehouden waarbij

bezoekers een stem konden uitbrengen aan een vereniging,

wat daarna naar een bedrag wordt omgezet. Door de

oplettendheid van een van onze leden is SC Elshout ook een

van de verenigingen geworden waar op gestemd kon worden.

Dit heeft geresulteerd in een leuk bedrag, zijnde € 224,- in de

vorm van 3 cadeaubonnen.

Wij als vereniging zijn de Hubo heel dankbaar voor deze gift

en danken de leden die op ons gestemd hebben en ook veel

dank aan het lid dat ervoor gezorgd heeft dat SC Elshout

aan deze actie deelnam.

De PR Commissie

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter
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Beste voetbalvrienden,

Helaas verloopt ook dit seizoen anders dan gepland.

Waar ik in oktober nog schreef dat we gelukkig met onze

jeugd – weliswaar zonder publiek – nog wedstrijden

konden spelen, veranderde de situatie daarna snel in

negatieve zin. Desondanks ben ik erg blij met wat er nog

wel gebeurt. Er wordt doordeweeks ‘gewoon’ getraind.

Op zaterdagen is er veel activiteit met extra trainingen,

onderlinge wedstrijden en een pot koffie voor de

begeleiders. De toto is met inachtneming van ieders

veiligheid redelijk succesvol afgerond (erg belangrijk voor

onze financiële gezondheid). Sinterklaas is bij de jongste

jeugd – digitaal – op bezoek geweest (organiserende

ouders, Sint en Pieten bedankt!). En in december gaan we

onderling een potje zaalvoetballen, waarbij Soccer Home

– waar je overigens ook lekkere broodjes kunt afhalen –

ons grandioos tegemoet komt in de kosten. Wel vind ik

het vervelend dat we onze oudste helft van de JO-19

weinig kunnen bieden, maar helaas hebben we ons aan de

regels te houden.

Hopelijk keren we snel terug naar het oude bekende

bruisende verenigingsleven. Vanwege alle beperkingen

gaan veel mensen een rustige kerst tegemoet. Wellicht

een mooi moment om eens na te denken over wat jij

binnen je mogelijkheden en interesses kunt bijdragen aan

de club. Dat hoeft niet groot/wekelijks te zijn, maar kan

ook klein/ad hoc zijn. Want het is geen vanzelf-

sprekendheid dat uw kind meerdere keren per week

tegen een acceptabel tarief kan sporten onder veilige

omstandigheden met goede begeleiding.

Ondertussen wordt er druk doorgewerkt aan de plannen

voor de nieuwbouw. De komende maanden zijn

spannend, met verwachte besluitvorming door de

gemeente begin 2021. Mocht er daadwerkelijk groen licht

komen voor de uitgewerkte plannen dan kunnen we ons

ook als jeugdafdeling verheugen op een geweldige

thuisbasis. 

Vanaf januari stromen er weer een aantal nieuwe spelers

in bij onze jongste jeugd, die de bekende opleiding bij

‘trainer Gerard’ gaan doorlopen. Samen met Bas, Rens en

herintreder Thomas hebben we daarmee weer een mooi

team voor onze jongste jeugd.

Voor nu: blijf gezond, blijf sporten en fijne kerst.

Groet Marcel

Ps. mis je nog voetbalplaatjes, of heb je plaatjes over, neem
even contact op met Jose!

Hubo Multimate actie.
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In het zonnetje: Roy van Delft
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.

Roy is iemand die al vanaf jongs af aan bij de club

betrokken is. Waar hij zelf al vele jaren op het veld staat

om een balletje te trappen hebben inmiddels ook zijn

kinderen de weg naar d’n Donk gevonden. Dat noemen

ze een goede opvoeding!

Hoe ben je bij SC Elshout betrokken geraakt?
Op mijn 6e ben ik lid geworden bij de F pupillen en

uiteindelijk de gehele jeugdopleiding van Elshout

doorlopen. Daarna in de senioren een balletje getrapt en

op dit moment (zodra het weer kan) lekker trainen met

de 35+.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Mijn kinderen zijn gaan voetballen en aangezien ik toch al

iedere week kwam kijken werd gevraagd of ik leider

wilde worden van een van de jeugdteams.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Nu ben ik leider van de JO9 en vroeger heb ik

jeugdtoto's verkocht, alleen weet ik niet meer of dat

vrijwillig was ;)

Wat vind je zo leuk aan het
vrijwilligerswerk dat je doet
voor ons clubke?
Het is leuk om te zien hoeveel

plezier de kinderen hebben op het

voetbalveld, of ze nu aan het voetballen

zijn, bloemetjes aan het plukken zijn of lekker in de

speeltuin hangen tijdens de training. Ook de groei die de

kinderen maken is leuk om te zien.

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
De 2 kampioenschappen met het 3e waren erg leuk. Maar

de wedstrijd tegen het 1e van RKC was ook erg speciaal

om mee te maken. Voordat we wisten dat we op het veld

stonden, stonden we al met 4-0 ofzo achter. Het was toch

wel een niveautje hoger dan waar we normaal op zondag

tegen speelden.

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Geniet er eens van hoe goed het allemaal geregeld is bij

ons clubke. En als er een keer iets niet bevalt geef het dan

bij de leiders / iemand van het bestuur ipv er over te gaan

mopperen

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Ik zou het zonnetje door willen geven aan Patrick van

Delft. Volgens mij is hij al vrijwilliger sinds hij bij de F

pupillen begon. Ik ben wel benieuwd wat hij precies

allemaal doet voor de club

Roy als club zijn we heel blij met jouw inzet en we
hopen elkaar nog lang tegen te komen.
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Jeugdtoto 2020
Na de nodige extra voorbereidingen en overleg met de

gemeente i.v.m. de Coronaregels konden we gelukkig

toch starten met onze jaarlijkse jeugdtoto. 

Zeker in deze tijd waarbij de ontvangsten vanuit de

kantine te verwaarlozen zijn en een aantal kosten

gewoon doorlopen. Nu kunnen we gelukkig de jeugd

lekker laten trainen en de diverse activiteiten

organiseren.

De Jeugdtoto 2020 kende voor de afdeling voetbal een

tevreden verloop met een opbrengst die iets minder was

dan vorig jaar. 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 € 8.032,- wat wel iets minder 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. Tom

Schwartzmans verkocht iedere week meer dan € 100,-

aan toto’s en haalde zo het zeer mooie bedrag van 

€ 840,- op in 6 weken.

Ook de seniorenteams, hoewel zij niet mogen trainen en

op de club mogen komen, lieten zich van de goede kant

zien. 2 teams wisten in 6 weken tijd voor meer dan 

€ 600,- 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 de

nodige 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. Tom Schwartzmans € 840,-

2. Jesse Vrijhoeven € 110,-

3. Robin van Hensbergen € 83,50

4. Sjors Musters € 74,-

5. Jesper Schoenmakers €  63,-

1 november Luuk Frijters
1 november Chiel Meistrok
3 november Thomas Mulder
4 november Stan Lommers
4 november Marlies Mooyman
4 november Jelle Schoenmakers
6 november Casper van Delft
6 november Hans van Gestel
9 november Dennis Janssen

11 november Joost van Delft 
14 november Martijn Klerks
17 november Joost Smits
19 november Lars Findhammer
19 november Roel Pelders
24 november Siem van den Brandt
24 november Tessa van Delft
25 november Johan de Haan 
25 november Bjarg van der Staak
26 november Rob Bechtold
26 november Stan Muskens
26 november Casper Verhoeven
28 november Remco van den Hooven
30 november Moos van Hoften
1 december Guido Smits
3 december Luc Smits
9 december René Damen
9 december Friedy van Engelen
9 december Willem Schellekens
9 december Koen Smits

10 december Bram de Kort 
10 december Antoine Kuijpers
10 december Jos Muller
10 december Mies Ossenblok 
10 december Shanay Vos
11 december Dennis de Gouw
12 december Sam van Bokhoven 

13 december Willem van Baaijen
14 december Remco van Baaijen 
15 december Patrick Buijs
15 december Piet de Man 
15 december Gertj-Jan de Wit
17 december Rinie Fitters
17 december Sophie Mommersteeg
17 december Jessica de Wilt
20 december Wessel van Delft 
24 december Job Simons
25 december Jan-Willem van Bokhoven 
25 december Siem van Hulten
25 december Max van Keulen
25 december Tonnie Vermeulen
26 december Diedi Muller
26 december Youri Sterk
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
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 
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

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden
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3 nieuwe jeugdscheidsrechters in hun nieuwe tenue

Sint bij S.C. Elshout voetbal
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Van de bestuurstafel in december 2020
Jaarvergadering eind september 

Op 23 september hebben we een jaarvergadering

kunnen houden in ‘t  Rad, maximaal 30 personen.

Enkele weken later kon je geen jaarvergadering meer

houden vanwege de voorschriften. 

De opkomst was groot dit jaar en dat is voor het bestuur

natuurlijk heel fijn om te worden gewaardeerd voor het

vele werk wat verricht wordt. Buiten het bestuur waren

er 27 mensen aanwezig ( toename van 100%).

Na de opening, het algemene verslag en de notulen van

2019 zijn we gekomen aan de leden van bestuur. Lia Pulles

treedt af als bestuurslid en is niet herkiesbaar. Wendy van

Hulten neemt haar taken over als scheidsrechter-

contactpersoon. Wendy kan haar taak overgeven als

wedstrijdsecretaris aan Eline Dekkers. Eline neemt geen

deel aan het bestuur, maar zal als een aparte commissie

wedstrijdsecretariaat fungeren. Jeanne de Man en Albert

van der Sanden zullen volgend jaar aftreden en niet meer

herkiesbaar zijn. 

We bedanken Eline voor haar inzet om het wedstrijd-

secretariaat over te nemen. 

Na de bestuursverkiezingen wordt het verslag van de

scheidsrechters voor de laatste keer door Lia

voorgelezen. Uit het verslag komt naar voren dat de

leveringsplichtige scheidsrechters voor de bond, 1

persoon, voor komende jaren opgelost moet gaan

worden. Afgelopen jaren hebben John en Albert dit

gedaan, maar aangezien deze gestopt zijn, zal er

vervanging moeten komen.

Hierna leest Ed het financiële verslag voor en de

begroting. Beide worden goedgekeurd door de leden en

Ed wordt gedechargeerd over het afgelopen jaar. Er is dit

jaar geen contributieverhoging, ondanks de negatieve

invloeden van Corona.

Bij de bestuursmededelingen kwamen een paar items

naar voren:

• 50-jarig bestaan wordt opgezet mits Corona dit

toelaat.

• De toto wordt dit jaar georganiseerd door Brenda

Damen en Corina Lommers. Jacqueline Musch is

gestopt vanwege drukke werkzaamheden. We

bedanken Jacqueline voor haar jarenlange inzet als

organisator voor de toto .

• Het huishoudelijk regelement is aangepast op een

aantal punten met o.a. privacy, EHBO in de sporthal

door eigen leden, drugs- en alcoholbeleid.

• Evaluatie van het vrijwilligers puntensysteem wat gelijk

blijft aan voorgaande jaar.

Na de mededelingen komt het leukste deel van de

vergadering n.l. de huldigingen. Dit jaar waren voor het: 

15 jarig lidmaatschap: Daniek van Hulten, Inge van Noort

en Marloes Rombouts

30 jarig lidmaatschap: Geertje de man

35 jarig lidmaatschap; Gerard Beekmans en Albert van

der Sanden

Allen kregen een leuke attentie en bosje bloemen voor

het trouwe lidmaatschap. Na deze huldiging werd Lia

Pulles in het zonnetje gezet voor haar inzet als 25-jarig

bestuurslid en 41 jaar scheidsrechter. Lia is inmiddels 43

jaar lid van de vereniging en wil dat graag blijven. Tevens

is Lia benoemd tot ERELID van de vereniging SC Elshout.

En hiervoor heeft ze een mooie oorkonde gehad met een

passend kunstwerk. We bedanken Lia voor haar inzet en

bestuurstaken bij SC Elshout Handbal 

Lia bedankt voor je inzet

Hierna is de jaarvergadering 2019-2020 gesloten en

hebben we nog een consumptie genuttigd en iedereen

bedankt voor het sportieve en fijne jaar.

Vergadering met teamverantwoordelijke 
Regelmatig wordt er een vergadering belegd met enkele

vertegenwoordigers van teams vanaf de B- jeugd tot en

met alle seniorenteams. De teamvertegenwoordigers

ondersteunen het bestuur met het uitzetten en

motiveren van vragen, behoeften etc. voor de vereniging.

We gaan ervan uit dat de teamvertegenwoordigers

bekend zijn binnen de teams.

Voor de B jeugd zoeken we nog teamvertegen-

woordigers. Per team zitten er 1 of 2 vertegen-

woordigers in de vergadering

Deze keer zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de

beurt geweest:

• Bestuursfuncties die volgend jaar vrijkomen. Er moet

met z’n allen gezocht worden naar vervangende

bestuursfuncties van Jeanne en Albert. Er is gevraagd of

de teamvertegenwoordigers een groepje willen

vormen om een zoekcom-

missie samen te stellen.

• Scheidsrechter. Dit is een

terugkerend probleem en

zeker nu John en Albert zijn

gestopt als scheidsrechter

voor de leveringsplicht. Ook

hier wordt ondersteuning

gevraagd. 

• Clubbladstukjes aanleveren.
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dames 1 shirts
Voor onze Dames 1 heeft Seivda advies prachtige presentatieshirts gesponsord. Door corona konden de dames deze

shirts nog niet dragen. Maar toch willen we die prachtige shirts al aan iedereen laten zien!

Seivda Advies verzorgt bouwkundige keuringen. Je kan hen inschakelen bij de aankoop van een huis via 0416-852979.

Wat zijn we wéér trots. Jikke van den

Besselaar, ons jeugdlid, is gisterenavond

verkozen tot jeugdburgemeester 2021 van de

Gemeente Heusden. Samen met Koen

Franken gaat zij een jaar lang burgemeester

Willemijn van Hees met allerlei taken helpen.

Zet hem op Jikke.

Trots
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Afgelopen weekend hebben we voor onze jeugdteams

een leuke wedstrijdochtend georganiseerd. We begonnen

met de jongste meiden met een training en daarna

mochten de teams steeds 2 wedstrijden spelen. Eerst

tegen een lager team en daarna tegen een hoger team.

Als afsluiting kregen ze nog wat drinken en wat lekkers

en mochten ze naar de volgende wedstrijd kijken. Leuk

om de meiden weer lekker te zien handballen! 

In december organiseren we een trainingsochtend. Een

trainer van de handbalschool komt onze meiden een

extra training geven.

Daniek

Wedstrijdochtend



deze meiden hebben we hele mooie resultaten geboekt,

kampioen in de topklasse bij de A en 3e in de nationale A

jeugddivisie.

Na een jaartje niks doen werd ik benaderd door diverse

verenigingen om daar training te komen geven, diverse

(goede) gesprekken gehad, maar elke keer net niet het

goede gevoel. Toen werd ik door John van Noort gebeld

of HV Elshout mij een keer mocht bellen om een

afspraak te maken. Dit gesprek verliep ontspannen en ik

had eindelijk dat goede gevoel wat ik wilde hebben bij

een vereniging. Na een keer meekijken op een training en

een zeer enthousiaste Nico ben ik op deze aanbieding

ingegaan.

Nu zijn we al een aantal maanden bezig en gooit corona

roet in het eten. Maar mijn gevoel bij deze vereniging is

nog steeds goed en ik ben ervan overtuigd dat we met

zijn allen er een mooie tijd van gaan maken. 

Mijn ambitie bij Elshout is, alles naar een hoger niveau

brengen, jeugd klaar maken om door te stromen en

natuurlijk kampioen worden, want ik heb gehoord

dat de feestjes in Elshout erg gezellig zijn.

We gaan elkaar zeker nog tegen komen!!
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Ik ben Patrick
Ik ben Patrick van Helvert, woon in Geertruidenberg, ben

52 jaar en ben getrouwd met Katheleine. Samen hebben

wij een zoon van 20 jaar Ian. De meiden van de dames 1

en 2 kennen hem al, hij geeft op dinsdag af en toe

keeperstraining. Ik werk al 27 jaar bij Justitie, op dit

ogenblik in de jeugdgevangenis, den Hey-Acker in Breda. 

Buiten handballen ben ik erg gek op muziek (stevige

rock), koken (bbq smoken) en bieren proeven.

Ik ben op mijn 5e gaan handballen in Raamsdonksveer bij,

toen nog, Mountain Stars en nu H.M.C. Ik was gelijk

helemaal gek van het spelletje en wilde het hoogste

bereiken. Vanaf mijn 12e was ik al toegevoegd aan de

selectie voor het 1e herenteam en ik speelde mijn eerste

wedstrijd op mijn 13e uit tegen Sittardia, vergeet ik nooit

meer. Na diverse omzwervingen, Avanti (sterrenteam

samen met Nico Pol), Witte Ster en Tachos weer terug

gegaan naar mijn oude vereniging in Raamsdonksveer,

daar tot mijn 45e in het eerste herenteam gespeeld. Mijn

trainerscarrière begon ook vrij vroeg, heb als jong ventje

al diverse jeugdteams (C-B-A jongens) getraind. Ook heb

ik de dames 1 van Havedo en de heren 1 van HMC

getraind. Een aantal jaar geleden werd ik gevraagd om de

meiden b van HMC en HVM te gaan trainen, dit zou een

talententeam worden van de beiden verenigingen. Met



Sint en Piet bij meisjes F1

De meiden van de f1 werden

gisteren tijdens de training

verrast! Er was de boodschap

van de Sint! 

De Pieten hadden cadeautjes

verstopt in de kleedkamer. 

Bo werd uitgeroepen tot

sportkanjer van het jaar.

Gefeliciteerd Bo!  

Toto

De totoweken zijn voorbij. Iedereen heeft fantastisch goed zijn best gedaan om loten te verkopen en om het

juiste bedrag te raden natuurlijk!

Graag willen we onze toto-koniginnen 👑 even in het zonnetje zetten. Fenna Schoenmakers, Bibi Sterk, 

Bo Willemse, Femke Biekens, Renske Klijn en Imke van Hensbergen;

jullie zijn echte toto KANJERS! 💪💪

De meiden hebben een mooi gevuld tasje 👜 gekregen.
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Sint en Piet bij meisjes F2

2 november Michèle Hendriks  

3 november Meggie van Bokhoven  

5 november Nina Eekels  

7 november Maureen van Heeswijk  

10 november Anouk van Balen

11 november Anouk de Kort  

12 november Lieke Broos  

12 november Albert van der Sanden  

13 november Yfke Verhoeven  

14 november Nienke Verhoeven  

15 november Debby van Oorschot  

17 november Lia Pulles  

18 november Cindy van den Hooven  

20 november Dian van Wanrooij  

21 november Lot van Bokhoven  

23 november Ilse van Noort  

30 november Rianne van Bladel  

8 december Kitty Ansems

14 december Ed van Delft 

14 december Yvonne van Rooij-Smits  

19 december Natasja van den Nieuwenhuijzen-Ververs  

21 december Gerard Beekmans

22 december David Hesseling  

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 Jan van Delft  

1 januari Ine van den Brandt  

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  

28 januari Sien van den Assem

29 januari Pien Klerks  

29 januari Inge van Noort  

29 januari Myriam van Sluisveld  

30 januari Simone van de Pol  

31 januari Britt Verbeek  

Verjaardagen november-december-januari

Sint en de Pieten hadden ook een

filmpje gemaakt voor de meiden

van de F2. Wat een verrassing!  

Deze mooie pietenmeisjes hebben

een leuke training gehad!



Op woensdag 2 december j.l. hadden we met de

peutertjes een pietengymles.

Woensdagochtend om 9.00 uur stonden er ineens 16

Pietjes in de les. Ieder van hen had een

oefenpakje bij zich om mee te gymen, de

Pietenles kon beginnen. De peuters

moesten hun best doen om een echte

(Zwarte) Piet te worden. Met

onderdelen als; pakjes in de stoomboot

gooien, door de schoorsteen kruipen, op

het dak klimmen, van het dak af springen

en pakjes door de schoorsteen gooien.

Als echte Pieten legde ze het parcours

af. Halverwege de les kregen we nog een

videoboodschap van Sinterklaas en 2

Pietjes. Hij sprak de kinderen toe en

vond het heel knap wat ze allemaal aan

het doen waren. Toen de peuters alle

onderdelen meerdere malen hadden

uitgevoerd ontvingen ze een echt

Pietendiploma en een zakje pepernoten.
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PeuterPietengym 

Alles is dit jaar een beetje anders. Zo konden er dit jaar geen Pieten mee

gymen met de Pietengym. Wel konden de kinderen weer echte Pieten

worden! Ze kunnen over het dak lopen, van dak naar dak springen en

het allerbelangrijkst; zij hebben geleerd om pakjes op de juiste plaats te

krijgen door door de schoonsteen te kruipen. Tijdens de gymles kregen

de juffen steeds een berichtje van de Pieten en van Sinterklaas. Ze

spraken de kinderen toe en reikte ook de Sportkanjer van dit jaar uit.

De Sportkanjer voor dit jaar was Suus van Son. Ze werd er een beetje

verlegen van. De Sint vertelde dat Suus heel goed haar best doet en altijd

enthousiast is. Ze met veel plezier in haar rose gympakje naar de gym

komt. Soms vindt Suus nieuwe dingen nog wel spannend maar dan doet

ze het toch. Ze is ook heel lief voor de juffen. Zelfs op straat en in de

supermarkt begroet ze de juffen vol enthousiasme. Daarom verdient

Suus het om Sportkanjer van dit jaar te worden en krijgt ze van juf

Yvette een medaille. Suus en de rest van de kinderen deden de

oefeningen van de Pietengym zo goed, dat ze zelfs allemaal een

Pietendiploma, een cadeautje en pepernoten hadden verdiend. 

Vrijdagavond Pietengym



BEDANKT

Grote Clubactie
Ook dit jaar hebben we

weer een mooi bedrag

mogen ophalen met de

Grote Clubactie. We willen

dan ook al onze jeugdige

lotenverkopers van harte

bedanken voor hun gewel-

dige inzet.

Onze Topverkoper was dit

jaar Isabel van Herwijnen, zij

had maar liefst 32 loten

verkocht. 

Zij heeft hiervoor twee

vrijkaartjes gekregen voor

Monkey Town Waalwijk en

namens de Grote Clubactie

een 20 loten oorkonde, die

toegang geeft tot maar liefst

16 aanbiedingen!

Op deze plaats willen we

nogmaals iedereen bedanken
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ALV van de gym ging digitaal
De ALV stond op dinsdag 29 september gepland, maar

gezien de coronamaatregelen vond het bestuur het niet

verstandig om deze door te laten gaan. In eerste instantie

dachten we te volstaan met het versturen van de agenda

met de daarbij behorend toelichting. Alleen konden dan

niet alle financiële gegevens mee verstuurd worden,

waardoor de leden geen volledig inzicht in het financieel

jaarverslag hadden. Om toch aan deze verplichting te

kunnen voldoen, werd later een digitale ALV

georganiseerd. Deze heeft op 24 november plaats

gevonden. Voor velen was het wel wat onwennig om

achter een beeldscherm te moeten vergaderen, maar

uiteindelijk was het wel goed gegaan. 

Helaas nu geen rondje met bittergarnituur van het

bestuur, maar moesten de leden zelf voor hun natje en

droogje zorgen. Een enkeling had zelfs de schrobbelaar al

klaar staan!

Het was een mooie oplossing om het op deze manier te

doen, maar we hopen allemaal dat we volgend jaar weer

een ‘normale’ fysieke ALV kunnen houden en gezamenlijk

aan de borrel kunnen 😉

Verjaardagen gym
In de maanden november, december en januari feliciteren wij

1 november Lola Groenendaal

10 november Levi Roemaat

19 november Anja de Jong

17 november Bent Nijhof

22 november Petuel Zessen

22 november Tess Tegelaers

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

6 januari Suzie Willemse

18 januari Duque Dudok

21 januari Rik de Kort

23 januari Gofie van Son

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



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
vacature
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

vacature

Bestuur handbal
Voorzitter
Albert van der Sanden  0416 377633
Secretaris
Linda van Beurden   06-30054447
Penningmeester
Ed van Delft 06 33773282
Wedstrijdsecretariaat
Eline Dekkers
Jeugdbestuurslid
Jeanne de Man  0416 373956
Scheidsrechterzaken:
Wendy van Hulten  0416 377508
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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