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Algemeen Bestuur
Perspectief aan de horizon …!

Allereerst wil ik

iedereen een gezond
en voorspoedig 2021

toewensen. In de

hoop en verwachting

dat 2021 ons meer

en betere vooruit-

zichten gaat brengen

dan 2020 ons gedaan

heeft. Het perspec-

tief is er …! De

vaccinaties zijn in

volle gang en de verwachting is dat we over een paar

maanden (voor de zomer??) weer terug kunnen naar

“normaal”. Of het helemaal “normaal” zal worden valt

nog te bezien maar in ieder geval zal het veel beter

worden dan het nu is!

Toch zullen we de komende periode nog moeten

accepteren dat er nog flinke beperkingen aanwezig zijn.

Dat er nog steeds mensen (ernstig) ziek worden en “zo

vlak voor de eindstreep” ook nog (blijvende) gevolgen

van het coronavirus op gaan lopen! Laten we elkaar

daarom scherp houden en elkaar steunen in de strijd

tegen het virus en ons aan de opgelegde regels houden.

Negativisme helpt daarbij zeker niet! Ook al ben je het

“stikbeu” en wordt het verlangen om maar gewoon de

teugels te laten vieren steeds sterker …..

Het perspectief ligt “na deze laatste loodjes”!

Een ander perspectief wat in de loop van 2021 steeds

tastbaarder wordt is de vervanging van de kleed-

accommodatie en kantine! Dinsdag 9 februari geeft de

gemeenteraad naar verwachting het verlossende woord

en wordt het krediet voor de nieuwbouw ter beschikking

gesteld! Een mijlpaal! Dan zijn we er nog lang niet want

de realisering zal nog vele maanden duren en zeer veel

inspanningen vergen van het bouwteam en de aannemer.

Het vertrouwen in “ons” bouwteam is echter heel erg

groot! Wat zij tot op heden hebben laten zien is van een

grote klasse! Zij hebben het volledige vertrouwen en

steun van de gemeente Heusden veroverd en dat is een

dik compliment waard.

Er zal in de loop van 2021 en 2022 ook zeker nog een

groot beroep gedaan worden op ons allen om in-meer-

of-mindere-mate de helpende hand aan het bouwteam te

bieden om geld te besparen door zelfwerkzaamheid. Ook

daar heb ik alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.

2021 wordt dus het jaar van het perspectief op beter ….

En dat voelt goed!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni-SC Elshout 
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q Als je mee wilt doen, mee denken, mee spelen of iets

voor onze club zou willen doen, dan kan dat. Binnen

de diverse teams, commissies en het bestuur is er

plaats voor jou. Neem gerust contact met ons op.

q Het motto is vooruit kijken en samen met ons er het

beste van zien te maken.

Groetjes,

Frie

Van de bestuurstafel (januari 2021)
q Vanzelfsprekend wens ik u namens het bestuur van

SC Elshout voetbal het allerbeste toe! Dat we

allemaal maar een gezond, gelukkig en sportief jaar

mogen krijgen.

q Houd moed, hou vol, geldt nog steeds voor dit

nieuwe jaar. We kunnen nog steeds niet naar ons

vertrouwde sportpark. We missen het wel hoor. De

jeugd mag gelukkig wel het spelletje spelen, zij mogen

wel trainen en onderling een partijtje doen. Gelukkig

maar want het is o zo belangrijk om lekker actief te

zijn en nog wel buiten ook! Erg belangrijk voor

lichaam en geest. In dat opzicht is het te benijden dat

de jeugd wel mag en de senioren nog niet. Maar ach,

de “grote” zullen nog even moeten wachten. Maar als

de cijfers dalen, ja dan, dan mogen wij ook weer een

balletje trappen,dan zullen er weer versoepelingen

komen. Ja dan kunnen we weer ”voetballen”!

q Hebben jullie trouwens ook de krant gelezen? Het

gaat er echt van komen, we krijgen een nieuw

clubgebouw. Het heeft best lang geduurd, maar in

2021 gaat het dan toch gebeuren, de

spreekwoordelijke eerste schop gaat de grond in.

q Wie wil er nou niet bij zijn, wie wil er dit jaar nou

niet getuige zijn van een compleet nieuwe

accommodatie. Wie ?

3

21 januari Lauri Mommersteeg

22 januari Daan van de Blink

23 januari Wout Brok

25 januari Johan van Mook

25 januari Sjef van de Wiel

26 januari Bas van Heesbeen 

26 januari Berry Kuijpers

27 januari Bart Pulles

29 januari WillemJan de Kort 

30 januari Mike Verschure

31 januari Wim de Man 

1 februari Thomas Dankers

1 februari Chris de Gouw 

4 februari Sanne Biekens

5 februari Thijs van den Bijgaart

7 februari Marijn van Heesbeen 

7 februari Wouter van Heesbeen 

7 februari Bertie Wolfs

8 februari Albert Jehoel

10 februari Franklin van Bokhoven

10 februari Melissa van der Sterren

11 februari Lucas Brekelmans

13 februari Jan van Rooij 

15 februari Harrie van der Steijn

16 februari Rick van Delft 

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

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden
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oudere jeugd (een korte cursus is mogelijk);

- Een ochtendje meehelpen met koffie schenken achter

de bar;

- Wat kleine en grotendeels zelf in te plannen taken als

bestuurslid;

- Een keer oud papier ophalen;

- Een jaarlijkse activiteit (mee) organiseren;

- Een paar avonden helpen met toto’s innemen en

uitreiken;

- Een avond jassen ophangen in het Rad;

- SC Elshout een paar keer per jaar vertegenwoordigen

bij de vergaderingen van de onderlinge competitie F

pupillen;

- Beheer en onderhoud van materialen;

- Een paar ochtenden of middagen per jaar een

sportparkdienst draaien;

- Dagje helpen bij de nieuwbouwactiviteiten;

- Participatie in de PR commissie of onderhoudsploeg;

- Etc.

Vergis u niet: een tiental mensen die per jaar 20 uur in SC

Elshout willen stoppen (gemiddeld 23 minuten per

week!) maakt het verschil om de vereniging bloeiend te

houden en ontlast onze ‘vaste’ vrijwilligers. Neemt u het

lijstje eens door en laat u eens weten wat u kunt/wilt

betekenen?

Sportieve groet,

Marcel 5

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Beste voetbalvrienden,

Allereerst de beste wensen voor 2021! Ook deze

boodschap moet helaas op een onpersoonlijke manier

worden overgebracht aangezien we elkaar niet/minder

treffen en de nieuwjaarsreceptie dit jaar niet kan

doorgaan. Dit neemt niet weg dat ik iedereen veel

gezondheid, geluk en sportplezier toewens. De situatie

waarin we zitten spreekt voor zich, evenals het feit dat

het onduidelijk is hoe lang dit nog gaat duren. Tot die tijd

kunnen we (alleen) lekker blijven (extra) trainen.

Uitermate belangrijk voor onze gezondheid, (voetbal)-

ontwikkeling, gezelligheid en verenigingsgevoel. 

Een stukje schrijven voor het clubblad is in deze karige

sportieve en sociale tijd een uitdaging. Daarom wil ik

graag (nogmaals) stilstaan bij de vele taken die bij het

draaiend houden van een vereniging als SC Elshout

komen kijken. Natuurlijk hebben we trainers en leiders

nodig, en we zijn blij dat er mensen zijn deze significante

tijdsbesteding willen plegen. Er zijn echter nog veel meer

kleine en soms onzichtbare taken die gedaan moeten

worden, maar een overzichtelijke tijdsinvestering vragen

en geen ‘voetbalkennis’ vereisen. En waarom vind ik het

belangrijk om die taken nog eens te noemen? Omdat u

wellicht ook iets voor onze vereniging (en daarmee ook

voor uw kinderen) kunt betekenen!

Een illustratie (die verre van uitputtend is):

- Af en toe een wedstrijdje fluiten bij de jongere of
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Daarnaast probeer ik samen met

Berry Kuijpers het jeugdbeleidsplan

vorm te geven.

En de meest makkelijke taak die ik er

nog bij doe, is de kaderavond orga-

niseren met een aantal andere vrijwilligers. 

Het is bijna een eer om dit voor onze vele vrijwilligers te

mogen organiseren. Een stukje waardering voor de inzet

van iedereen voor de club.

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilligerswerk dat
je doet voor ons clubke?
Ik vind het ontzettend leuk om met het spelletje voetbal

bezig te zijn. Zeker als je dit met jeugd kunt doen die

gedreven en leergierig is.

Bij SC Elshout is echt een mooie club aan vrijwilligers

actief. Hierdoor is het ook vaak erg gezellig als je op de

club bent. Met René Damen op zaterdag op pad, of

training geven met Stefan Fleuren. De klets van Jos van

Sluisveld en Jeroen van Hulten, of van spelers van 3, of

zelfs al bij spelers van de JO14.

Dat zijn simpele voorbeelden waar je als vrijwilliger veel

plezier uit haalt. 

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
Een paar jaar geleden werden we (zoals wel vaker)

kampioen met de jeugd. Dat seizoen hadden René

Damen en ik iets te vaak benadrukt wat voor geweldige

leiders wij zijn (met een knipoog).

Een aantal ouders (waaronder onze eigen vrouwen)

hebben toen voor ieder van ons een T-shirt gedrukt met

op de ene Waldorf, en op de andere Statlor (van The

Muppets).

Een leuke grap, maar die wij wel konden

waarderen. Eigenlijk zijn we daar wel trots op.

Lees verder op pagina 9 7

In het zonnetje: Patrick 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.

Patrick is al vele jaren voor onze club actief. Een echte

duizendpoot die altijd wel ergens op of rond de club te

vinden is. Zowel op zaterdag als op zondag is Patrick

tussen de (oudere) jeugd te vinden om zijn steentje op en

naast het veld bij te dragen. Still going strong.

Hoe ben je bij SC Elshout betrokken geraakt?
Toen ik 8 jaar oud was ben ik gaan voetballen bij SC

Elshout. Ik moest eerst mijn zwemdiploma halen, anders

was ik eerder begonnen. 

Vanaf die tijd, tot nu, ben ik blijven voetballen. Ik heb

daarbij alle elftallen doorlopen. (Jeugd, 1,2,3,4,5 en 35+), 

waarbij ik de conclusie moet trekken dat er helaas veel

van mijn leeftijdsgenoten inmiddels zijn gestopt met

voetballen. Gelukkig zijn er nog een paar Diehards bij 35+

en nog een bij 4 die nog ouder zijn en nog actief zijn. 

Nu voetbal ik met veel plezier in het jeugdige en

legendarische 3e elftal. (Legendarisch vooral in de

gezelligheid).

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Het leek mij leuk om jeugdleider/trainer te worden. Dit

ben ik volgens mij ongeveer vanaf mijn 19e, of misschien

al iets eerder. In die tijd keek ik op, en doe ik nog steeds,

tegen vrijwilligers als Kees van den Hoven en André

van Hulten.

Maar ik ben vooral vrijwilliger geworden voor mijn

eigen plezier. Klinkt egoïstisch, maar zo is het wel.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrij-
willigerswerk voor de club?
Dat was het rijtje waar Roy van Delft benieuwd

naar was..

Zo ben ik al vele jaren jeugdtrainer en/of

jeugdleider van diverse elftallen. Om de 5 jaar

organiseer ik het zoveel jarig bestaan voor de

jeugd, volgens mij vanaf het 30 jarige bestaan.

Ik heb een aantal jaren de sinterklaasochtend mee

mogen organiseren. Ik ben een jaar leider van het

4e geweest, en ben nu alweer een aantal jaren

trainer van het 3e elftal. Verder heb ik nog weleens

oud papier opgehaald, en met de verbouwing van de

kantine meegeholpen.

Op dit moment ben ik trainer en leider van de jO14,

trainer van het 3e en sinds kort zit ik in de commissie

voetbalzaken als afgevaardigde van de lagere elftallen.
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grote impuls aan de saamhorigheid en onderlinge sociale

contacten. Daarnaast is SC Elshout een nieuwe

accommodatie aan het voorbereiden. Het clubhuis van

deze nieuwbouw moet volledig gefinancierd worden

door SC Elshout. Een bijdrage aan "sportgerelateerde"

inrichtingsonderdelen (sport/spel voorzieningen) in het

clubhuis zou geweldig zijn!”

De uitslag is voor SC Elshout Omni weer uitstekend te

noemen!!! We mogen dit jaar € 1.774,01 ontvangen! Ik

wil daarom iedereen die heeft meegedaan hartelijk
bedanken! Voor iedereen die (nog) niet heeft

meegedaan wil ik vragen om volgend jaar wel mee te

doen. 

Caspar van den Brandt,

Voorzitter Omni SC Elshout. 9

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Als club heeft SC Elshout het behoorlijk goed voor

elkaar, en dat is iets om trots op te zijn. Niet alle leden

zien dat helaas altijd zo. 

Als dat het geval is dan kun je daar zelf iets aan doen,

door ideeën aan te dragen, of door in een commissie te

gaan. Dit helpt de club vooruit. Gezien de groei van

Elshout en het nieuw complex hebben we een mooie

toekomst in het vooruitzicht.

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Ik heb een lijstje gehad van degene die al genomineerd

zijn. Ik kan zo een lijstje maken van vrijwilligers die ik zou

willen nomineren van met name een paar zeer actieve

jeugdtrainers.

Ik twijfel tussen Franklin van Bokhoven en Dimitri

Elschot. Twee trainers die zelf nooit gevoetbald hebben bij

SC Elshout, maar met beide een duidelijke visie op het

voetbal, en dat zie ik op een goed manier terug in de

spelers die door hen getraind zijn.

Ik kies voor Dimitri Elschot (sorry Franklin). Hij is

inmiddels een aantal jaren trainer bij Elshout, en ik ben

wel benieuwd naar zijn antwoorden.

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

Uitslag Rabobank ClubSupport 2020
Half november is de uitslag van de Rabobank

ClubSupport bekend geworden. Er was maar liefst een

bedrag van € 200.000,- te verdelen voor alle deelnemers

aan deze mooie actie van de Rabobank. Iedereen die

(gratis!) lid is van de Rabobank en in het werkgebied van

Rabobank De Langstraat woont (gemeente Waalwijk,

gemeente Loon op Zand en de Heusdense kernen

Drunen en Elshout) mocht 5 stemmen uitbrengen op

verenigingen of stichtingen die hij/zij een warm hart

toedraagt. Regel daarbij is dat je maximaal 2 stemmen per

vereniging of stichting mag geven. Je moet dus meerdere

organisaties blij maken met jouw stem ….! 

Het doel wat SC Elshout voor dit jaar heeft aangegeven

was: “Jaarlijks organiseert SC Elshout een sportieve

sport- en spelmiddag voor de jeugd van alle afdelingen

van SC Elshout (Voetbal, handbal en gym). Dit geeft een
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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



van een organisatie. Een goed aannamebeleid,

vertrouwenspersonen en gedragsregels kunnen ernstige

problemen voorkomen. 

Aanname beleid vrijwilligers 
Onderstaande stappen worden doorlopen met nieuwe

vrijwilligers:

1. Houden van een kennismakingsgesprek en dit

vastleggen in een notitie.

2. Check de referenties: bel de club waar de vrijwilliger

vandaan komt.

3. Laat een VOG aanvragen en herhaal dat elke 3-5 jaar.

4. De vrijwilliger moet de VOG invullen met een DigiD.

5. Maak de begeleider lid van de bond en als dat niet kan,

laat de begeleider een VOT (Verklaring Onderwerping

Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder

het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de

hoogte.

6. Maak de begeleider bekend met de gedragsregels.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de

sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met

grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft

en hier met iemand over wil praten. 

De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie:

sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders

etc.

De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar

maken en preventieve maatregelen opzetten. 

De vertrouwenspersoon of personen moet goed bekend

en bereikbaar zijn binnen de organisatie en daardoor

hierna met naam en gegevens bekend gemaakt worden.

Met de VCP zijn de volgende afspraken gemaakt 
- Laat de klager het verhaal doen.

- Bespreek een mogelijke doorverwijzing.

- Informeer de klager of de beschuldigde over de

procedure op basis van de klachten- en/of tucht-

reglement van de betreffende sportbond.

- Vul een registratieformulier in en laat de klager dit

ondertekenen.

De vertrouwenspersonen binnen SC Elshout zijn:
- Jeanne de Man, telefoon 06-13089491

- André van Hulten, telefoon 06-53419791

Lees verder op pagina 15
13

Belangrijk voor alle leden van SC Elshout-omni
Nu er maar beperkt sportieve activiteiten plaats

kunnen/mogen vinden binnen onze sportclub en er

daardoor ruimte over is in het clubblad willen we een

keer extra aandacht vragen voor een niet alledaags

onderwerp: “Grensoverschrijdend gedrag”.

Op onze website staat dit onderwerp goed en duidelijk

beschreven. Het omni-bestuur wil dit onderwerp nog een

keer goed onder de aandacht brengen en neemt daarom

de tekst van de website integraal over in dit clubblad.

Mochten er vragen/opmerkingen zijn die gerelateerd
zijn aan dit onderwerp blijf er dan niet mee
rondlopen maar ga er alstublieft mee naar een van
onze vertrouwens-personen of een bestuurslid waar
je je verhaal aan wil vertellen!

Algemeen: 

SC Elshout is een Omnivereniging waaronder de vol-

gende afdelingen vallen:

-Voetbal -Handbal -Gymnastiek - tennis

SC Elshout als overkoepelende organisatie met een eigen

bestuur, controleert en bewaakt o.a. de vrijwilligers en

het daarbij grensoverschrijdend gedrag binnen de

afdelingen.

Algemeen beleid tegen grensoverschrijdend
gedrag: 
SC Elshout heeft een groot aantal vrijwilligers, waarvan

een aantal werken met kwetsbare groepen in

georganiseerd verband. Om al het mogelijke te doen

tegen ongewenst gedrag binnen de organisatie, hebben

we een aantal maatregelen getroffen zoals:

- Aanname beleid vrijwilligers

- Vertrouwenspersonen 

- Gedragsregels vrijwilligers 

Naast deze actie hebben we voor het aanvragen van de

VOG een Eherkenning (EH1) en Kamer van Koophandel-

inschrijving.

Algemeen beeld van grensoverschrijdend gedrag
Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet

aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire

mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te

maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze

makkelijk in contact komen met kwetsbaren, zoals

minderjarigen en mensen met een verstandelijke

beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen
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Stappenplan van ons preventiebeleid
NOC*NSF, CIO en Vereniging NOV hebben een

stappenplan waarmee we kunnen werken aan de

veiligheid binnen onze organisatie. Dit stappenplan is

gericht op de sportorganisatie. 

Dit stappenplan is gebaseerd op het voorkomen van

ongewenst-, grensoverschrijdend- en seksueel grens-

overschrijdend gedrag. 

De sportbonden in Nederland nemen seksuele

intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor

sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle

landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn

gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie

pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als

toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters

in concrete situaties. 

Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden
onderschreven door alle landelijke sport-
organisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en

sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te

bejegenen op een wijze die de sporter in zijn

waardigheid aantast, en verder in het privéleven van

de sporter door te dringen dan nodig is voor het

gezamenlijk gestelde doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van

(machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover

de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de

begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar

zijn onder geen beding geoorloofd en worden

beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige

wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider

deze aanraking naar redelijke verwachting als

seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals

doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust

(doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en

borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte

verbale intimiteiten.

7. De begeleider zal tijdens training(stages),

wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect

omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de

sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de

hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te

beschermen tegen schade en (machts)misbruik als

gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend

of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige)

sporter behartigt, is de begeleider verplicht met

deze personen of instanties samen te werken, opdat

zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële

vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling

tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider

aanvaardt geen financiële beloning of geschenken

van de sporter die in onevenredige verhouding tot

de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering

staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze

regels worden nageleefd door iedereen die bij de

sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat

niet in overeenstemming is met deze regels zal hij

de betreffende persoon daarop aanspreken.

11. Altijd met zijn tweeën aanwezig zijn (4 ogen

principe)

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct)

voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de

begeleider in de geest hiervan te handelen.

Namens SC Elshout omni,

Caspar van den Brandt,

Voorzitter.
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Van de bestuurstafel in januari 2021
Allen de beste wensen voor het nieuwe jaar waarin we

hopen dat we weer lekker mogen gaan handballen.

Een jaar geleden begonnen we nog met goede moed tot

er in februari de eerste berichten kwamen over corona

en half maart stonden we tot in de zomer stil.

Na de zomervakantie waarin de beachwedstrijdjes wel

enigszins doorgingen, startte de zaalcompetitie toch

weer op. Helaas slechts voor 3 wedstrijden. 

De jeugd tot 18 jaar mocht nog wel blijven trainen, maar

wedstrijden tegen andere teams waren niet toegestaan. 

Bij elke persconferentie is er weer hoop, maar het zal

langer gaan duren. We zitten net zoals de scholen nog

steeds op slot. Van echte trainingen zal daarom geen

sprake zijn, laat staan wedstrijden. Toch zijn we, vooral

voor de jeugd, op zoek naar manieren om toch

voorzichtig en met inachtneming van de regels weer iets

te gaan doen.

Zodra het weer kan en mag zullen we de trainingen,

wellicht in aangepaste vorm, weer opstarten om zo de

conditie en teamspirit weer op te bouwen.

Inmiddels hebben jullie een klein symbolisch presentje

gekregen of krijgen jullie nog, waarmee we hopen het jaar

2020 snel weg te kunnen poetsen.

Nee we zitten niet helemaal stil en het is behelpen, maar

er is één keer per week online fitness onder leiding van

Gerard. Elke week ontvangen jullie via de groepsapp een

uitnodiging om deel te nemen. Het is op dinsdag van

19.30 tot 20.30 uur. 

De activiteitencommissie is druk bezig met het

organiseren van een echte online pubquiz (zie

uitnodiging pagina 18). Op 29 januari a.s. om 20.00 uur is

deze quiz voor onze leden. 

Contributie
De afschrijvingen van het huidige seizoen waren in

oktober net gedaan toen de tweede coronagolf kwam.

Als bestuur hebben we al wel besloten dat er een korting

komt op de contributie voor het komende jaar 2021-

2022 maar de hoogte of het percentage hangt af van de

financiële situatie over een half jaar. 

Geboren
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Kleurwedstrijd
Doe je best op deze kleurplaat en maak kans op een levensecht dier! Er

worden 2 Perfect Petzz dieren naar keuze beschikbaar gesteld door

www.hopsa.nl 

1 voor kinderen van 5-8 jaar ; 1 voor kinderen van 9-12 jaar

Naam: ________________________________________________________

Leeftijd:________________________________________________________

Inleveren kan tot 31 januari op Wolfshoek 88 of verstuur een foto van je kleurplaat aan:

elshout@handbal.nl



Wij willen jullie uitnodigen voor een online pubquiz. 

Dit is voor de recreanten, wandelende tak, senioren en de A jeugd.

De pubquiz zal plaatsvinden op vrijdag 29 januari om 20.00 uur

Een team mag bestaan uit maximaal 3 personen.

Je mag ook individueel meedoen of met je huisgenoten. 

Wil je meedoen? 
Bedenk een originele teamnaam en stuur een mailtje naar elshoutac@gmail.com. 

Vermeld in de mail ook de namen van de deelnemers. 

Aanmelden kan tot en met vrijdag 22 januari.

Wij hebben er zin in !

Groetjes De activiteitencommissie 
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De Pubquiz

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  

1 februari Angelique van Sluisveld  

4 februari Bo Willemse  

5 februari Silvie Pulles  

7 februari Bauke van Alphen

11 februari Jeanne v.d.Sanden-Lommers 

12 februari Eline Dekkers  

16 februari Eefje van Wezel  

18 februari Robin van Delft  

19 februari Marja van den Bijgaart  

21 februari Gitte Lommers  

27 februari Bibi Sterk  

28 februari Pien Simons  

Verjaardagen januari-februari
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Verjaardagen gym
In de maanden januari en februari feliciteren wij

18 januari Duque Dudok

21 januari Rik de Kort

23 januari Gofie van Son

1 februari Corrie Werther

13 februari Tineke Baaijen

`2 februari Soof v.d. Brand

20 februari Johanna de Bont

24 februari Nina Tegelaers

28 februari Jelle Klerks

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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