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Algemeen Bestuur
Een bijzonder moment …!

Op dinsdag 9 februari is de gemeenteraad van de

gemeente Heusden akkoord gegaan met een

kredietverstrekking (van € 2.516.760 !!) voor de

nieuwbouw van de accommodatie van SC Elshout. Een

nieuwbouw bestaande uit 8 kleedkamers en diverse

ondersteunende ruimtes die nu eenmaal op een

sportcomplex aanwezig moeten zijn (EHBO,

scheidsrechter, ballenopslag, secretariaat, toiletten, etc.)

Daarnaast komt er uiteraard ook een kantine in de

nieuwbouw. De kosten voor de realisatie van deze

kantine is volledig voor rekening van SC Elshout. Er is

daarom met de gemeente Heusden een

kostenverdeelsleutel afgesproken zodat het totale

complex toch in een keer door dezelfde bouwer kan

worden gerealiseerd. 

9 februari is daarom een memorabel moment want het

geeft toekomst aan onze mooie club! De huidige

accommodatie is niet meer van deze tijd en “tot op de

draad toe versleten”! Maar ….. dan moet er eerst nog

wel een vervanging worden gerealiseerd. Veel mensen

met een “SC Elshout-hart” zijn al een flinke tijd bezig om

deze vervanging in de stijgers te zetten. Bestuurlijk in de

omni staan alle neuzen dezelfde kant op en er is een “dijk

van een bouwteam” geformeerd! Onder de bezielende

leiding van Arjan van den Hoven en Joost Smits zijn alle

benodigde posities (ervaring en deskundigheid) in het

bouwteam aanwezig en zijn ze er vol tegenaan gegaan!

Wat is er dan nog mooier om een super compliment van

de gemeente te krijgen dat SC Elshout een “top

bouwteam” heeft.

Nu het krediet beschikbaar is gesteld kan er “in de

hoogste versnelling” worden verder gewerkt om (zo

mogelijk) direct na de zomer met de daadwerkelijke

bouwwerkzaamheden te kunnen starten. Daar moet nog

veel werk voor worden verzet maar er is een grenzeloos

vertrouwen aanwezig dat dit gaat lukken!

Dan komt er ook een moment dat er “van deze-en-gene”

(oftewel van bijna iedereen …) gevraagd wordt om deel

te nemen aan de zelfwerkzaamheid aan de bouw

waardoor we “geld kunnen (terug)verdienen” voor onze

club. Iedereen heeft zo zijn of haar kwaliteiten die ingezet

kunnen worden in dit hele proces. Onnodig te denken

dat je niks zou kunnen doen want er is altijd en voor
iedereen wel een klusje te doen. Wacht niet af en meld je

nu al actief aan bij het bouwteam. Misschien heb jij ook al

wel een idee (of een connectie) die kan helpen met de

bouw van de nieuwe accommodatie. 

Samen gaan we deze klus klaren!

Groeten,

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni SC Elshout 
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elfstedentocht in ieders geval niet. Het zou ook een

beetje vreemd zijn. Wij mogen niet eens in groepjes

van 4 (senioren),voor 9 uur ‘s avonds tegen een

balletje trappen.

q Heeft het dan betrekking op carnaval? Nee ook dat

niet want carnaval gaat dit jaar ook niet door.

Alhoewel, Elshout zou Elshout niet zijn als we

helemaal niets zouden doen. We proberen er toch

nog iets van te maken, de straten zijn versierd, een

mooie gids op de mat, de jeugdraad doet wat ze

kunnen en de Elshoutse bevolking geeft weer

massaal gehoor aan de oproep om er iets leuks van

te maken. Ik heb al zo vaak gesproken over de

saamhorigheid en telkens zie ik het terugkomen.

Ook nu weer, het is mooi om te zien dat we samen

sterk willen zijn.

q Wat “giet er dan wel oan”?

De nieuwbouw natuurlijk. Zeker wel,d e gemeente-

raad was unaniem voor het plan en heeft het krediet

vastgesteld. Ze waren lovend over het ambitieuze

plan en de samenwerking tot nu toe met SC Elshout.

Laten we vooruit kijken, laten we samen uitkijken

naar een nieuwe accommodatie, laten we positief

zijn en opnieuw laten zien waar Elshout voor staat !

q Wij rekenen op jullie, doe mee en laten we samen

zien hoe sterk dat we zijn.

Groetjes,Frie

Van de bestuurstafel (februari 2021)
q “It giet oan of it giet net oan “

That,s the question?

Wat bedoelt ie nou wir?

q Voor de duidelijkheid, het is Fries en het heeft niets

met voetballen te maken.

q Het heeft alles te maken met de barre, winterse

omstandigheden waarin we op dit moment zitten, let

wel op het moment dat ik dit schrijf. Leuk om die

term weer eens te horen, plat vertaald in het

Brabants betekent het, “ut goai gebeure of nie “. De
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19 februari Mart van den Bosch

21 februari Richard van Hulten

22 februari Bart van Weert

25 februari Dennis van Venrooij 

28 februari Bas van Beurden

2 maart Joris van Heesbeen 

3 maart Edgar Brok

3 maart Luc Dankers

5 maart Gerard van Mook

6 maart Guus de Kort 

7 maart Janneke van den Brandt-Haverhals

8 maart Joris Robben

11 maart John van Beveren

12 maart Maaike Muller - van Gestel

12 maart Brian Zeeuwen

13 maart Ruud van Mook

13 maart Willem Verdijk

13 maart Bas van Weert

15 maart Niels Brok

15 maart Martien van Delft 

17 maart Sam van den Besselaar

18 maart Inge van Bladel 

21 maart Anouk Pullen

23 maart Ruud Lambrechts

24 maart Sjors Musters

25 maart Gerard Verhoeven

26 maart Marcel van Heesbeen 

27 maart Erik van Delft 

28 maart Stan de Jong

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden
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vanwege drukke werkzaamheden en een volle agenda

(waaronder leider). Maar ook omdat het goed is dat er af

en toe nieuwe ideeën en inzichten komen. We kunnen

dus versterking van het bestuur gebruiken: specifiek voor

de rol als voorzitter, maar ook voor versterking in de

breedte van het bestuur. Voetbalkennis is geen must, wel

enthousiasme en gezond verstand. De tijdsbesteding is

overzichtelijk en planbaar. Heb je interesse, wil je meer

weten of eens meedraaien, laat het me vooral weten. Ik

kan het u van harte aanbevelen, je stapt in een gezonde

vereniging en kunt terugvallen op een sterk team. En u

weet: zonder vrijwilligers...

Als bestuur gaan we ons nu voorzichtig voorbereiden op

komend seizoen, waaronder de teaminventarisaties. Het

voelt vreemd nu er zo weinig gebeurt, maar regeren is

vooruit zien. 

Groet Marcel

5

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Beste voetbalvrienden,

Helaas weinig nieuws aan het voetbalfront. Laten we

positief zijn: gelukkig kunnen we met de jeugd - als de

vorst weer uit de grond is - nog lekker trainen en

onderling spelen. De hervatting van de competitie wordt

steeds onzekerder, in het meest gunstige geval zal er

door de KNVB in (circa) april - mei een regionale

onderlinge competitie georganiseerd worden. In de

tussentijd zien we bij de teams gelukkig allerlei leuke

initiatieven ontstaan: van een hardlopend team op

dinsdagavond door het dorp, een heus WK op den Donk

tot aan een sneeuwwedstrijd in een weiland aan de

Kapelstraat. 

Hoe leuk was het dan ook dat we eind januari onze

leiders en trainers (op veilige afstand) konden trakteren

op koffie, worstenbrood en erwtensoep. Maar vooral

leuk om elkaar op Den Donk te spreken en het

verenigingsgevoel in stand te houden. Ten overvloede: we

zijn ontzettend blij met jullie!

Via dit podium wil ik ook graag een persoonlijk bericht

met jullie delen. Na meer dan tien jaar, waarvan enkele

jaren als voorzitter, zal ik eind dit jaar stoppen als

bestuurslid bij onze jeugdafdeling. Met pijn in mijn hart,

aangezien het mooi is om een bijdrage te leveren en de

vereniging te vertegenwoordigen. Maar wel bewust,
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team als groep gedurende een

jaar steeds beter worden.

Resultaten zijn voor mij absoluut

niet belangrijk! 

Vooruitgang boeken en dat samengaan

met een flinke dosis plezier. Het leuke aan SC Elshout is

dat iedereen elkaar kent, dit komt de sfeer tussen

vrijwilligers of met ouders in de kantine zeker ten goede.

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
Een van de beste ervaringen is dat ik 3 jaar geleden heel

goed opgevangen ben door mijn “assistent” Luc van

Noort en de leiders Dennis de Gouw en Alexander

Smits. Het is toch altijd maar afwachten als je ergens

helemaal nieuw binnenkomt. 

En anekdotes: je moet kinderen eens gewoon met elkaar

horen praten en alleen maar luisteren. Daar komen de

meest fantastische verhalen uit! Dit jaar kreeg er 1 een

“vrijbrief” later vreemd te gaan want hij heeft nu al 3

vriendinnetjes dus “hij kan er niks aan doen”!

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Ik zou mee willen geven aan de leden dat er altijd voor

iedereen iets te doen is binnen de club en het hoeft echt

geen uren per week te zijn. Helpen bij de accommodatie-

commissie, de bouwcommissie, organiseren van een

feestje/toernooi of quiz, een ochtendje in de kantine er is

altijd wel plek voor iedereen. En ik hoop dat er wat meer

jongeren uit de selectie of de JO19 iets willen gaan doen

qua training geven, vlaggen of fluiten want daar kunnen

we altijd wel nieuwe aanwas gebruiken en nieuwe aanwas

is ook weer nieuwe ideeën. 

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Jos van den Hoven, die doet zoveel voor de club, die

verdient het zeker om in het zonnetje gezet te worden!

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

7

In het zonnetje: Dimitri Elschot
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.

Dimitri is 3 jaar geleden over komen waaien vanuit de

buren van Nieuwkuijk. Met veel enthousiasme staat

Dimitri drie keer per week op en langs het veld om de

jeugdspelers de fijne kneepjes van het voetbalvak te

leren. We kunnen spreken van een voor Elshout

succesvolle transfer!

Hoe ben je bij SC Elshout betrokken geraakt?
Ik was al zo’n 30 jaar trainer/leider bij pupillen, hiervan

zo’n 28 jaar bij Nieuwkuijk maar daar “liep mijn contract

af en ik wilde eens verder kijken”. Op mij kwam Elshout

over als eenzelfde soort club: niet te groot, gemoedelijk,

aandacht voor iedereen. Waarschijnlijk organiseren ze

daarom ook samen de “Nieuwkuijk-Elshout-dag” en ging

het zaalvoetbal ook vaak samen.

Ik heb een gesprek gehad met een paar mensen van het

jeugdbestuur, dit vonden we schijnbaar allebei een

vruchtbaar gesprek want nu ben ik al voor ‘t 3e jaar

trainer/leider van de jeugd.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Aangezien ik nog niet zolang bij de club ben heb ik nog

niet zoveel gedaan. Trainen op dinsdag en donderdag en

op zaterdag mee met de wedstrijden zijn tot nu toe de

taken geweest. Hier gaan zo’n 8 uur in de week inzitten.

Helaas is het al een jaar rustig op het gebied van

wedstrijden maar we proberen nog steeds elke zaterdag

iets te doen.

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilligerswerk dat
je doet voor ons clubke?
Het leuke is op de eerste plaats natuurlijk het bezig zijn

met voetbal: dat je ziet dat kinderen individueel en een
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Voetbaljeugd actief
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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.

info@jdlbouwadvies.nl

jos.de.laat@jdl-bouwkundige-keuring.nl



genoemd: André van Hulten en Jeanne de Man. Dit is

inmiddels veranderd in André van Hulten en Linda van

Beurden! Linda is te bereiken op nummer 

06-30054447.
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Heusdens Lokaal Beweeg- en Sportakkoord

Rectificatie clubblad januari 2021
• Ik heb bij de opbrengst over de uitslag van de

Rabobank ClubSupport 2020actie een bedrag

genoemd van € 1774,01. Dit moet zijn € 1974,01 

• In het artikel over “Grensoverschrijdend gedrag”

(bladz. 13 en 15) staan twee vertrouwenspersonen

In de zomer van 2018 werd het Nationaal Sportakkoord

gesloten. In navolging van het Nationaal Sportakkoord is

er in Heusden een Lokaal Beweeg- en Sportakkoord

opgesteld. Beweeg- en sportaanbieders (waaronder SC

Elshout), onderwijs, zorg- en maatschappelijke

organisaties én gemeente zijn het afgelopen jaar met

elkaar in gesprek gegaan om ambities en

uitdagingen te formuleren en concrete

actiepunten op te stellen. In het Beweeg-

en Sportakkoord Heusden zijn ambities

geformuleerd op de thema’s: Inclusief

Sporten en Bewegen, Toekomst Sport- en

Beweegaanbieder (Duurzame Sport-

infrastructuur, Vitale Sport- en beweeg-

aanbieders en Positieve Sportcultuur) en

Vaardig in Bewegen.

Na goedkeuring van het akkoord door de

Vereniging voor Sport en Gemeenten op

19 mei 2020 jl. is er op 10 september

2020 jl. in Sporthal Dillenburcht te

Drunen een vervolgbijeenkomst geweest

waarop het Heusdense Beweeg- en

Sportakkoord ondertekend is door alle

partijen die aangegeven hebben het

akkoord te ondersteunen. SC Elshout

omni heeft het akkoord ondertekend als

“supporter”. 

Na de ondertekening van het akkoord is

“de kopgroep” (voorheen de klank-

bordgroep) de eigenaar van het akkoord geworden. De

regierol is belegd bij Stichting de Schroef. Voor het

volledige Beweeg- en Sportakkoord Heusden en meer

informatie over de huidige vertegenwoordigers in de

themagroepen en kopgroep, zie:

www.stichtingdeschroef.nl/

lokaal-beweeg-en-sportakkoord/

Voor de komende drie jaar is er een uitvoeringsbudget

beschikbaar gesteld door het ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en biedt het

NOC*NSF gratis diensten en services aan ter

ondersteuning om de gestelde ambities en actiepunten te

behalen.

Vanuit de “supporters”rol van SC Elshout zullen wij

regelmatig de activiteiten die vanuit het lokaal Beweeg-

en Sportakkoord worden georganiseerd onder de

aandacht brengen en daar waar mogelijk en/of wenselijk

actief ondersteunen.

Op de foto het moment waarop Albert van der Sanden

namens SC Elshout omni het Heusdens Lokaal Beweeg-

en Sportakkoord ondertekent

Caspar van den Brandt

Voorzitter SC Elshout omni
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Update nieuwbouw SC Elshout

De kogel is door de kerk! 
De gemeenteraad van Heusden heeft afgelopen dinsdag 9

februari 2021 unaniem (!) akkoord gegeven op het

budget voor de nieuwbouw van SC Elshout! Dat

betekent dat we definitief door kunnen met de

voorbereidingen om tot de omgevingsvergunning te

komen en de aanbesteding en uiteindelijk de realisatie

van ons nieuwe sportpark. 

De bouwcommissie is de afgelopen tijd druk bezig

geweest om een raming van de bouwkosten op te stellen

en te onderbouwen. In samenwerking met de gemeente

Heusden heeft dit tot een raadsvoorstel geleid dat 21

januari 2021 in de raadsvergadering is gepresenteerd

door de bouwcommissie. Op 9 februari 2021 is dit

voorstel unaniem akkoord bevonden door de raad.

De kostenraming en het raadsvoorstel is opgesteld met

onderstaande uitstraling als uitgangspunt. We mogen dus

uitkijken naar een modern, duurzaam nieuw

sportcomplex. Middels onderstaande presentatie is het

gelukt om de gemeenteraad te overtuigen van het mooie

plan. In de presentatie is het voorlopige ontwerp

verwerkt, en zijn de eerste impressies opgenomen. Het

plan wordt nu naar een DO (definitief ontwerp)

uitgewerkt door de bouwcommissie. 

Dia 1. Aanzicht nieuwe entree van het sportpark
Een pakkend beeld voor de start van de presentatie, de nieuwe entree van S.C. Elshout. Het plan is om een duurzaam

gebouw te realiseren, met een moderne, stoere uitstraling die bij Elshout past. Het dient een uithangbord voor de club,

voor het dorp en voor de gemeente te worden.

Dia 2. Het uitspreken van de ambitie van S.C. Elshout. Belangrijke pijler: “vóór en dóór de club”.
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Dia 3: Even voorstellen

Dia 4. Het “vóór en dóór Elshout” nader toegelicht.
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Dia 5. De noodzaak van een nieuwbouw voor SC Elshout: tekort aan kleedkamers en een verouderd complex

Dia 6. Het begrip ‘duurzaam’ nader toegelicht. “Circulariteit als middel, niet als doel op zich”. 
We willen als S.C. Elshout voorop komen in de gemeente als het gaat om duurzaamheid en circulariteit. Deze

begrippen dienen echter als middel gebruikt te worden, en niet als hoofddoel. Met andere woorden: we willen

bij S.C. Elshout geen proeftuin of proefkonijn worden. We willen met bewezen technieken werken. 

Op de volgende pagina zijn de impressies te zien. De eerste beelden geven een helder beeld van de opzet van

onze nieuwe accommodatie. In de komende periode zal het plan verder worden uitgewerkt en het kleur- en

materiaalgebruik worden afgestemd. 

We houden jullie op de hoogte! De Bouwcommissie.
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Dia 7. De impressies van buitenaf. 

Dia 8. De impressies van binnen.
(Niet op de foto: feestende leden en toeschouwers) 



Van de bestuurstafel in februari 2021
50 jaar SC Elshout handbal 1971-2021
We hebben met de commissie en het bestuur overleg

gehad en besloten om de viering van het 50-jarig bestaan

van SC Elshout Handbal een jaar vooruit te schuiven.

We hebben te weinig zekerheid over wat wel en niet

mag, dus hebben we dit besluit genomen. Het feest vieren

in het najaar is ook niet zo’n geweldig optie, daar we dan,

hopelijk, net uit alle coronaperikelen zijn. 

Dit jubileum verdient toch een beter feestje en dus

wordt het 2022.

Winnaars kleurwedstrijd!
In het vorige clubblad stond een kleurplaat waar 2

leuke prijzen mee te winnen waren gesponsord

door www.hopsa.nl. Er is flink gekleurd door

iedereen, leuk om te zien dat jullie zo enthousiast

mee hebben gedaan! Het was moeilijk kiezen uit al

die leuke inzendingen, maar er zijn toch 2 winnaars

gekozen.

In de categorie 5-8 jarigen heeft gewonnen: Milou

Vugts

In de categorie 9-12 jarigen heeft gewonnen: Renske Klijn

Van harte gefeliciteerd met jullie prijs!

De prijzen zijn ondertussen door de dames ontvangen en

ze waren er erg blij mee. 

Renske kon er zelfs niet van slapen toen ze wist dat ze

gewonnen had en kwam het hondje wat ze uitgekozen

had, daarom maar snel zelf ophalen. Haar hondje heeft ze

Fluffy genoemd en ook al snurkt hij een beetje, ze vindt

hem erg lief.

Milou was zo blij, ze dacht dat ze een echt dier kreeg. Na

een kleine teleurstelling dat het geen levend dier was

maar om een ‘bijna’ echt dier ging, was ze toch super blij.

Haar hondje heeft ze Sterre genoemd en zal door haar

vertroeteld worden. 

Training in Coronatijd met de jeugd 
Zaterdag 30 januari zijn we met de oudste F-jeugd naar

het park gegaan. Ze hadden al zo lang niet meer getraind,

dus konden niet wachten om even met elkaar te spelen.

Wandelend zijn we naar het park gegaan. Bij

het park aangekomen wat spelletjes gedaan

met de bal. De tijd vloog voorbij. Wat hebben

we lol gehad.

Janneke en Geertje hadden wat lekkers mee

genomen. Daarna weer terug naar huis

gewandeld.

Woensdag gelukkig weer begonnen met

trainen. Hopelijk mogen we snel weer een

wedstrijd spelen, want daar hebben we veel zin

in.

Groetjes de F-jeugd

Meer foto’s zie pagina 20
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Buitentrainingen per 1 februari (tijdelijk schema):
F1 en F1 Jeugd: Woensdag 16:00-17:00 uur  (Sandra en Anne)

E jeugd: Dinsdag 18:00-19:00 uur (Werner en Colleen)

D2 jeugd: Woensdag 19:00-20:00 uur (Daniek v Hulten en Britt)

D1 jeugd: Dinsdag 19:00-20:00 uur (Kris en Daniek Klijn > om en om)

C jeugd: Maandag 19:00-20:00 uur (Jessie, Inge en Ilse > om toerbeurt)

Reserve: Marit

• Kinderen hoeven maar 5 min voor aanvang van de training (omgekleed) aanwezig te zijn. Na de training moeten

de kinderen ook meteen naar huis.

• Kleedkamers kunnen niet gebruikt worden. Wc’s in geval van nood wel.

• Van te voren en na de training handen van kinderen desinfecteren 

• Bij slecht weer zullen de trainingen niet doorgaan, graag altijd even overleg met Gerard of Sandra, zodat zij er ook

van op de hoogte zijn.

• Probeer (vooral de oudere kinderen) zoveel mogelijk op 1,5 meter te houden. 

• Denk dus bij training aan: schieten op goal, circuit, bootcamp 

• Stel dat je een leuke training of oefening hebt bedacht, is het misschien een goed idee om elkaar tips te geven.

Altijd leuk om een beetje variatie te hebben.

• Bij (lichte) klachten mogen de kinderen vanzelfsprekend niet trainen.

• Ouders zijn vrij om hun kind thuis te houden als ze er geen goed gevoel bij hebben.

• Marit mag altijd gevraagd worden om in te vallen/mee te helpen.

• Er kan ook altijd hulp gevraagd worden aan het bestuur. Of als er bepaalde attributen nodig zijn.
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Pubquiz

Op zondag 31 januari was het dan eindelijk zover, de

grote SC Elshout Handbal Online Pubquiz

Het was lastig om een goede datum te prikken nu we

steeds weer nieuwe Coronaregels te horen kregen tot

zelfs de avondklok toe.

Om die te omzeilen werd gekozen voor een zondag

middag zodat iedereen die wilde, toch van en naar zijn

pubquizmaatje kon komen.

Het kwam op z'n Elshouts een beetje traag op gang met

de aanmeldingen, die uiteindelijk doorliepen tot de

zaterdag vooraf. Maar uiteindelijk hadden maar liefst 18

teams zich aangemeld. Prima!!

Na wat digitale hobbels genomen te hebben

overwonnen, het inloggen verliep niet voor iedereen

even eenvoudig, gingen we van start.

De dames van de AC hebben er werk van gemaakt, een

grote variëteit aan vragen. Open en meerkeuze vragen

werden knarsetandend van fanatisme beantwoord, maar

vooral met veel plezier werd gestreden om de eer.

Close-upfoto's van de meest gewone voorwerpen

werden ineens onherkenbaar, en de Kahootquiz over de

handbalregels deed veel deelnemers struikelen.

Maar uiteindelijk kon er maar een team de beste zijn en

die prijs ging naar de ervaren Pubquizzer Nico met zijn

Real Bitches. De eerste prijs gesponsord door Groente

en Fruit handel W.J. Geelen was een gezond AGF pakket

De teams waren zeer aan elkaar gewaagd want een

eervolle gedeelde 2e plaats was er voor Team TimMies en

Team Jut & Jel. 

Team TimMies werd verblijd met een borrelpakket

gesponsord door In Den Gekroonden Hoed en Mariëlle

en Britt gaan zich verwennen met een beautypakket van

Salon Geertje.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Pubquiz en

we bedanken alle deelnemers voor hun inzet, zonder

deelnemers geen pubquiz

Maar natuurlijk bedanken we ook Jessie, Eline, Marloes en

Joyce voor het opzetten en uitvoeren van de quiz... Jullie

hebben er iets moois van gemaakt dames

Wij kijken nu al uit naar de volgende editie!!
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18 februari Robin van Delft 

19 februari Marja van den Bijgaart  

21 februari Gitte Lommers  

27 februari Bibi Sterk  

28 februari Pien Simons  

2 maart Daphne Emmers  

8 maart Henriette Bax

8 maart Loes Hendriks  

10 maart Judith Kolmans  

11 maart Femke van Rooij  

11 maart Gerard de Wit  

12 maart Suzan Rombouts  

13 maart Linda van Beurden-Knippels  

14 maart Patrick van Helvert  

19 maart Ian van Helvert  

25 maart Britt van Falier  

30 maart Kelly Koks  

Verjaardagen februari-maart
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Verjaardagen gym, In de maanden februari en maartfeliciteren wij
20 februari Johanna de Bont

24 februari Nina Tegelaers

28 februari Jelle Klerks

11 maart José Groot

11 maart Isabel van Herwijnen

30 maart Dana Khodadadi

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
Jeugdbestuurslid
Jeanne de Man  0416 373956
Scheidsrechterzaken:
Wendy van Hulten  0416 377508
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

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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