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Algemeen Bestuur
Kop op ….. 
na regen komt zonneschijn!

Wat een bizar seizoen hebben we achter de rug. Een

periode die nog nooit iemand heeft meegemaakt. Een

periode die voor velen diepe indruk heeft gemaakt. Een

periode met een zwarte rand ten gevolge van verdriet

door verlies. In de meest moeilijke periodes van het leven

geen directe nabijheid kunnen bieden, geen gezamenlijk

afscheid kunnen nemen van een geliefde, van je opa of je

oma ….! Niet even op bezoek kunnen gaan bij mensen

waar je zielsveel van houdt ….! Voor velen is deze

periode er ook een van onzekerheid. Kan ik mijn werk

houden? Kan ik financieel rondkomen nu mijn inkomsten

verminderen of wegvallen? Kan ik mijn bedrijf overeind

houden en hoe moet dat dan met de mensen die bij mij

werken? Deze periode werpt ons terug naar de basis van

ons bestaan….!

Is het dan belangrijk dat de competitie wordt

uitgespeeld? Ben je dan boos of teleurgesteld dat je niet

kunt gaan sporten? Is dat avondje kantine dan zo

belangrijk? Nee … natuurlijk niet! Iedereen snapt dat dit

nu even moet en daar gaan we niet over zeuren!

Maar …..kop op …. na regen komt zonneschijn! De

toekomst is nog wat ongewis maar het optimisme wint

het van het pessimisme. We gaan weer plannen maken

voor de periode na corona. De werkzaamheden voor

een nieuwe accommodatie gaan onverminderd voort en

liggen gewoon op schema. Vanaf september gaan we

zoveel als dan mogelijk weer “gewoon” sporten en elkaar

ontmoeten in de kantine. Misschien in het begin nog wat

onwennig en op afstand maar ook dat gaat weer over als

er een vaccin beschikbaar is!

Laten we er gezamenlijk onze schouders onder zetten en

ongeacht leeftijd, ras en gezindheid onze omgeving weer

zo inrichten dat we allemaal samen weer verder

kunnen. 

De corona wint het niet van ons clubke! Eindstand: 1-3

voor SC Elshout!

Fijne vakantie en in augustus gezond weer terug!

Groeten,

Caspar van den Brandt

Voorzitter AB-Omni
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q Toch zijn we aan het eind gekomen van het seizoen,

de velden hebben onderhoud nodig en de vakanties

zitten er aan te komen. Ik (wij) moet jullie allemaal

bedanken voor jullie inzet, op welk gebied dan ook,

van het afgelopen jaar. Het is compleet anders dan

anders maar ik moet het op deze wijze doen. Ik

hoop dat jullie hier begrip voor hebben.

q In de week van 10 augustus starten we weer met

trainingen, we moeten vooruit kijken, conditie

opbouwen en weer wedstrijden gaan spelen. Het is

te hopen dat we snel weer het oude vertrouwde

clubgevoel mogen ervaren !

Ik wens jullie allen een fijne vakantie toe.

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (juni 2020)
q Het laatste clubblad van het seizoen, veel valt er niet

te melden. Vorig jaar stond het blad vol met foto’s en

artikelen omtrent het 50 jarig bestaan. Weten jullie

nog, alweer een jaar geleden met verschillende

activiteiten op verschillende weekenden met diverse

mooie herinneringen. Hoe anders is het dit jaar

gelopen, helemaal geen spannende competitie-

ontknopingen, geen kampioenschappen, geen

toernooien, geen afsluitingen en geen gezellige

feestjes. Jammer, jammer, jammer maar helaas. Ja oké,

we hebben nog een aantal weken kunnen trainen

met allerlei beperkende maatregelen en ja we

hebben nog een soort van afsluiting gedaan op het

veld na de laatste trainingen. Het was wel met de

nodige restricties maar meer zat er dit jaar niet in.

q Ik weet niet hoe jullie dit hebben ervaren maar ik

heb toch echt wel de gezelligheid gemist. Het kon

niet anders, het mocht niet anders maar gelukkig

zijn we tot nu toe bespaard gebleven van ernstige

gevolgen van besmettingen van het coronavirus. Ja

zeker zijn er wel positief geteste personen bekend

bij ons en zij hebben de gevolgen van het virus wel

degelijk ervaren en daar moeten wij toch zeker ons

medeleven voor tonen. Gelukkig hebben we nog

geen gevallen gehad met dodelijke afloop. Als we dat

in ons achterhoofd vast houden dan vallen de

beperkingen en het gemis van de gezelligheid relatief

gezien nog mee.

q Gelukkig komen er steeds meer versoepelingen, we

mogen weer wat meer. Het is te hopen dat we

steeds meer stapjes vooruit mogen maken naar het

nieuwe “normaal”.
3
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Voldoende: snel vergeten en vooruit kijken. 

Met onze kaderleden hebben ‘we’ de concept-indeling

voor komend seizoen besproken. Zoals Stan Muskens

mooi aangaf hebben ‘we’ met veel zaken rekening te

houden: leeftijd, vriendjes, kinderen die hebben

gedoubleerd of juist een klas hebben overgeslagen,

kwaliteit, meisjes, combinaties ouders (trainers/leiders)

kinderen en nog veel meer. Bovenal hebben we teams te

vullen. U begrijpt, een uitdagende puzzel. We denken alles

afwegende en met het algemene belang op de voorgrond

de juiste koers gekozen te hebben. Binnenkort wordt

iedereen geïnformeerd.  Ook prettig dat er weer een

aantal nieuwe vrijwilligers bijkomen om een rol te

vervullen, maar ook dat veel bekende vrijwilligers hun

contract hebben verlengd. Daar zijn ‘we’ erg blij mee.

We hopen na de zomer op de start van de competitie,

veel publiek langs de lijn en een goed gevulde kantine. En

mocht het onverhoopt anders zijn, dan maken ‘we’ er

weer het beste van. 

Kunnen ‘we’ komend seizoen ook weer op uw
steun  rekenen?

Fijne zomer(vakantie)!

Groet Marcel

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

5

Beste sportliefhebbers,

Het laatste clubblad van dit seizoen, met de aankomende

zomer(vakantie) als lonkend perspectief. Een bijzonder

seizoen. We hebben vaker bijzondere seizoenen,

bijvoorbeeld toen ‘we’ 50 jaar (jong) werden. Helaas was

het afgelopen seizoen niet in positieve zin bijzonder.

Desondanks hebben ‘we’ het met elkaar allemaal gerooid

en zijn ‘we’ er sterker van geworden. Het verenigings-

leven, de sociale cohesie en de onderlinge verbondenheid

is verder gegroeid. 

Binnen de mogelijkheden hebben ‘we’ er een mooi einde

aan gebreid. Goed bezochte trainingen, met en zonder

1,5 meter beperkingen. Elftallen die het seizoen met

elkaar leuk hebben afgesloten: met een training,

(onderlinge) wedstrijd of (veilige) sociale activiteit. En op

de valreep nog twee kampioenen bij onze jongste jeugd,

gefeliciteerd!

Helaas (nu) geen traditionele bedankavond voor onze

gewaardeerde vrijwilligers, maar deze houden ‘we’

tegoed. Natuurlijk gaan we ook nog aandacht besteden

aan vrijwilligers die afscheid nemen, maar ook dit moeten

we helaas even voor ons uit schuiven.
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Teamindeling 2020-2021
Enkele weken geleden hebben jullie, middels het digitaal

wensenformulier jullie wensen voor het nieuwe seizoen

kunnen aangeven. Vervolgens is er met overeenstemming

met enkele individuen en leiders een indeling gemaakt

voor de teamindeling voor het seizoen 2020 - 2021. 

Helaas zijn we er niet in geslaagd om 2 vrouwen 11-tallen

te behouden. 

Vrouwen 2 zal met ingang van het seizoen 2020-2021

uitkomen in een 7x7 competitie op zondag. 

Vanaf maandag 10 augustus starten de trainingen. Tot

deze tijd mogen de velden niet gebruikt worden.

De commissie voetbalzaken wenst jullie allen een fijne

vakantie toe.

Vrouwen 1

1 Marlon van den Aker 
2 Sanne Biekens
3 Linde van den Bosch
4 Cathy van Delft 
5 Roniek van Dijk
6 Geanne van Dommelen
7 Lieke Klerks - van Delft 
8 Sanne Lambrechts
9 Pauline van der Lee

10 Maaike Muller - van Gestel
11 Madelon Scheij
12 Diane van Son -van Delft 
13 Claudia van Spijk
14 Melissa van der Sterren
15 Brit van der Sterren
16 Ellen de Vaan
17 Pleun vanVenrooij 
18 Fenna van de Wiel
19 Leona van de Wiel
20 Jessica deWit

Vrouwen 2 7x7

1 Hilde Beekmans
2 Melissa van Dun
3 Kayleigh Hendriks
4 Sophie Mommersteeg
5 Anouk Pullen
6 Mieke van Rooij 
7 Mandy Timmermans
8 Marit Verhulst
9 Lieke Vissers

10 Manouk de Wilt

Selectie

1 Mike  Adriaanse

2 Luc van den Aker 

3 Bas van den Besselaar

4 Sam van den Besselaar

5 John van Beveren

6 Mart van den Bosch

7 Edgar Brok

8 Sven Brok

9 Patrick Buijs

10 Thomas Dankers

11 Leo van Delft 

12 Rick van Delft 

13 Wessel van Delft 

14 Remco van den Hooven

15 Hans de Jong

16 Stan de Jong

17 Bart Jongen

18 Willem Jongen

19 Bram de Kort 

20 Rens de Kruijf 

21 Ruud de Laat 

22 Bart van Logten  

23 Thijs Lommers

24 Birk Milatz

25 Nik van Mook

26 Ruud van Mook

27 Jochem Muskens

28 Stan Muskens

29 Luc van Noort

30 Roel Pelders

31 Dirk van Son

32 Dennis van Venrooij 

33 Stef de Wit

34 Brian Zeeuwen

3e

1 Luuk van der Aa 

2 Remco van Baaijen 

3 Bart Buijs

4 Patrick van Delft 

5 Mike van Drunen

6 Wouter van Drunen

7 Joris van Heesbeen 

8 Luuk van Heesbeen 

9 Tim van Heesbeen 

10 Dennis Janssen

11 Max van Keulen

12 Wout de Kruijf 

13 Berry Kuijpers

14 Stan Lommers

15 Chiel Meistrok

16 Max Muller

17 Stan van Oijen

18 Job Simons

19 Guido Smits

20 Nick Theunissen

21 Jorne Winkel

22 Mick Zeeuwen

35+ KNVB 7x7

1 Jan-Willem van Bokhoven 

2 René Damen

3 Patrick van Delft 

4 Michel van Dijk

5 Dennis Findhammer

6 Erik Findhammer

7 Erol Gedik

8 Hans van Heist 

9 Richard van Hulten

10 Ronnie  Kivits

11 Henri Klijn

12 Antwan Knippels

13 WillemJan de Kort 

14 Cipriaan Maes

15 Willem Schellekens

16 Maarten Schoenmakers

17 Joost Smits

18 Ronald  Verbeek

19 Teun Verhoeven

20 Bas van Weert

4e

1 Kevin Adriaanse

2 Ruud van Alphen

3 Rob Bechtold

4 Joris Elshout

5 Jos van Hulten

6 Martijn Klerks

7 Mike Kolmans

8 Antoine Kuijpers

9 Niels van Logten  

10 Thomas Mulder

11 Nick Muller

12 Teun Muskens

13 Bart Pulles

14 Kris Pulles

15 Jelle Schoenmakers

16 Bjarg van der Staak 

17 Youri Sterk

18 Casper Verhoeven

19 Rob Verkooijen
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In het zonnetje:  Sven Brok
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.

Sven is als jeugdspeler bij ons clubje komen voetballen, na

een overgang vanuit onze buren uit Drunen (verstand

komt met de jaren..) Inmiddels is Sven al ruim 10 jaar lid

van onze vereniging en heeft hij zijn bezigheden op het

veld al enkele jaren uitgebreid met de nodige taken

buiten het veld.  

Hoe ben je bij SC Elshout betrokken geraakt?
Na het winnen van de Zeepkistenrace in 2007 mocht ik

me officieel lid van de carnavalsgroep Zo Klaor noemen.

Daarna ben ik snel bij SC Elshout gaan voetballen.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Er kwam een plaats vrij in de PR commissie. Ik vond het

leuk om iets voor de club te kunnen betekenen.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Zoals eerder vermeld zit ik bij de PR Commissie.

Daarnaast zijn we met de bouwcommissie druk bezig

met de nieuwbouw van SC Elshout. En voor het 50 jarig

bestaan heb ik de badeendenrace mede voorbereid.

Wat vind je zo leuk aan het
vrijwilligerswerk dat je doet
voor ons clubke?
Het bezig zijn met andere vrij-

willigers voor de club. Iedereen heeft

hetzelfde doel voor ogen; de club een

stukje mooier maken. (En de kaderdag natuurlijk 😋)

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
De leukste ervaring tot nu toe is het delen van de eerste

impressies voor de nieuwbouw. De hele bouwcommissie

ontvangt hierop een hoop positieve reacties. Hopelijk

kunnen we het met heel de club voor elkaar boksen om

dit te realiseren. Daarnaast mogen de kampioenschappen

in de A, alle selectieweekenden en de georganiseerde

toernooien en feesten niet ontbreken natuurlijk. Dit zijn

activiteiten die in Elshout garant staan voor veel

gezelligheid (en de nodige biertjes)!

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Elshout is de club met je hart van wit en blauw! Elshout

is de club van jou en jou en jou!

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Ik houd het zonnetje mooi nog even binnen de familie

door hem aan Leona van de Wiel te geven. Leona, succes!

Sven, als club zijn we heel blij met jouw inzet en we
hopen elkaar nog lang tegen te komen.
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25 juni Teun Muskens

25 juni Peter Veltman

25 juni Lieke Vissers

26 juni Gerard van der Aa 

26 juni David van Mook

26 juni Peter Waarts

28 juni Jort Sluis 

29 juni Stefan Fleuren

29 juni Paul van Rooij 

30 juni Patrick Bekker

30 juni Annemarie van Bladel

30 juni Wouter van Drunen

30 juni Rick de Kort 

2 juli Joris Elshout

4 juli Marlon van den Aker 

5 juli Erwin Hoorn

5 juli Pim van Nistelrooij

6 juli Wim de Hart 

8 juli Luuk Klein Holkenborg

9 juli Birk Milatz

9 juli Joost Muskens

11 juli Frank van Hulten

11 juli Stef Schoenmakers

12 juli Willem de Kort 

12 juli Toon de Man 

13 juli Marinus van der Schoot 

14 juli Jos van den Hoven

14 juli Wilfrank van Logten 

15 juli André van Hulten

15 juli Diane van Son -van Delft 

18 juli Femke Biekens

18 juli Paul van Engelen 

20 juli Ad van den Aker 

20 juli Rini van den Hoven

21 juli Niek Verbeek

23 juli René van Venrooij 

23 juli Jesse Vrijhoeven

25 juli Leon Hendriks

25 juli Tim Muskens

26 juli Dennis Findhammer

27 juli Robin van den Brandt

28 juli Lucien Klerks

30 juli Dirk Veltman

31 juli Willem Sangers

2 augustus Thijs Lommers

2 augustus Max Muller

3 augustus Jesper Schoenmakers

7 augustus Arjan van den Hoven

8 augustus Lander Brekelmans

8 augustus Jan de Kruijf 

9 augustus Stan van Oijen

9 augustus Freek Sangers

10 augustus Helmi Klein Holkenborg

12 augustus Fons van der Aa 

13 augustus Rob Verkooijen

15 augustus Ruud de Laat 

18 augustus Dave van Drunen

18 augustus Tim Verbeek

19 augustus Adri van den Hoven

20 augustus Bart van Hulten

21 augustus Ronald Verbeek

22 augustus Madelon Scheij

23 augustus Lieke Klerks - van Delft 

23 augustus Antwan Knippels

23 augustus Bart van Logten 

23 augustus Jos van Sluisveld 

24 augustus Robert Smits

24 augustus Dirk van Son

24 augustus Toon van Venrooij 

25 augustus Jan van den Hoven

27 augustus Harry van den Besselaar

29 augustus Christ van Loon 

29 augustus Gerard Smits

30 augustus Jim van den Aker 

31 augustus Thom Kuijpers

1 september Erol Gedik

4 september Jordy van Hooff

4 september Marcel van Hulten

5 september Hans van Bladel 

5 september Ronnie van Hulten

5 september Jochem Muskens

7 september Kees van den Hoven

8 september Wim van Venrooij 

10 september Noud Lommers

10 september Stijn van Maaren

10 september Nick Muller

11 september John Damen

12 september José van Uden

12 september Jorne Winkel

13 september Bram Lommers

15 september Luuk van der Aa 

15 september Geanne van Dommelen

16 september Gilbert de Fijter

17 september Manouk de Wilt

17 september Mick Zeeuwen

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

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden
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Graafschap (F2) kampioen

Laatste training

RKC (F1) kampioen
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Afdeling Tennis SC Elshout
De afgelopen jaren is het leden aantal van de afdeling

Tennis van SC Elshout gestaag teruggelopen. Op dit

moment zijn er minder dan 5 actieve leden aanwezig.

Dat is voor het Omni-AB reden geweest om in gesprek

te gaan met de actieve leden van de afdeling Tennis. Vanuit

het Omni-AB is het voorstel gedaan om de afdeling

Tennis van SC Elshout “slapend” te maken. Hierdoor blijft

de afdeling Tennis nog wel bestaan als onderdeel van SC

Elshout waardoor bij een toename van het aantal actieve

leden weer heel eenvoudig de afdeling Tennis opgestart

kan worden tot een volwaardig onderdeel van SC

Elshout. Ook het logo van SC Elshout hoeft daardoor

niet aangepast te worden. Het grote voordeel van het

“slapend” maken van de afdeling Tennis is dat er veel

minder administratie hoeft te worden uitgevoerd. Zo

hoeft er geen jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en

geen financiële verantwoording (jaarrekening en

begroting) te worden opgemaakt. 

In de afgelopen jaarvergadering van de afdeling Tennis

(december 2019) is dit voorstel besproken en waren alle

aanwezigen akkoord met het voorstel. Vervolgens heeft

het Omni-AB in haar vergadering van 17 februari 2020 in

unanimiteit besloten om de afdeling Tennis “slapend” te

maken. Dit formele besluit is de bevoegdheid van het AB-

Omni en is uitgevoerd binnen de mogelijkheden die de

statuten van SC Elshout daarvoor bieden.

De financiën van de afdeling Tennis zijn in beheer gegeven

bij het AB-omni bestuur. Met de paar actieve leden van de

afdeling Tennis zijn maatwerkafspraken gemaakt

waardoor ze toch kunnen blijven tennissen.

Caspar van den Brandt,

Voorzitter SC Elshout Omni.
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Graag 

verzorgen 

wij uw 

gourmet-

en steengrill-

schotels.



Totobegeleider 
Jacqueline van Engelen gaat stoppen als begeleider van de

jeugdtoto. Ze heeft de volgende taken en is uiteraard

bereid om het eerste jaar te helpen met de opzet:

- Ledenlijst opvragen en aan de hand daarvan lijsten

maken. Format is er.

- Activiteiten kiezen welke gedaan kunnen worden door

leden bij voldoende verkoop van toto’s. Hierbij kunnen

activiteiten van vorig jaar hergebruikt worden. 

- Brief maken, format is en zorgen dat deze naar de

leden gestuurd word. 

- Hulp benaderen met de vraag wanneer ze kunnen. Zij

willen allemaal weer helpen tijdens uitdelen/tellen en

hiervoor een planning maken.

- Aanwezig zijn tijdens enkele weken met uitdelen/

tellen. Hiervoor is een takenlijst waarin precies

beschreven staat wat er moet gebeuren. Avonden zijn

van ongeveer 19.15 uur tot 21.00 uur. 

- Na afloop activiteit plannen en mee gaan of mensen

regelen. Wie wil ons helpen ?

Vakantie 
Op 2 juli hebben we dit seizoen de laatste trainingen.

Op maandag 24 augustus beginnen we weer .

Allen een gezonde en goede vakantie toegewenst en

hopelijk zien we jullie allen weer in de week van 24

augustus terug met een frisse start en hebben we

Corona ver achter ons gelaten.

17

Van de bestuurstafel (juni 2020)
Nieuwe leden 
Femke Biekens is bij de handbal

gekomen afgelopen maand. We

wensen haar veel succes in het F-

team.

Nieuwe trainer 
voor damesselectie
We kunnen het goede nieuws met

jullie delen, dat we een nieuwe trainer

hebben voor onze damesselectie. Het

is Patrick van Helvert uit Geertrui-

denberg. Patrick is een ervaren trainer

en is vele jaren bij HMC te

Geertruidenberg / Raamsdonk trainer

geweest 

Vanaf 1 juni is Patrick gestart met de

trainingen tot eind juni en na de

vakantie pakt hij het trainen en

coachen weer op. Hij zal samen met

Nico Pol de trainingen van de beide

teams verzorgen. 

Vacature 
Scheidsrechtercontactpersoon 
Lia Pulles gaat bij de volgende jaarvergadering
stoppen met haar bestuursfunctie als
scheidsrechtercontact persoon. 
We zoeken hiervoor een nieuw bestuurslid die
het wel en wee rondom de scheidsrechters wil
gaan begeleiden. We hebben 2 personen die de
wekelijkse indelingen maken en het nieuwe
bestuurslid gaat deze dames begeleiden. Ook het
begeleiden van de jonge scheidsrechters behoort
tot de taken. En uiteraard ook het 1 keer per
maand bijwonen van de bestuursvergadering op
een dinsdagavond.
Aanmeldingen bij Albert van de Sanden.
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25 juni Corina Lommers

26 juni Demi Jonkers

29 juni Benthe Damen

2 juli Nikki van Delft 

4 juli Ludy van Noort

6 juli Wim de Hart

7 juli Sylke Pullens

8 juli Roan de Jong

9 juli Renske van Wezel

12 juli Maud van Weert

14 juli Arna van Wanrooij

14 juli Jos van den Hoven 

15 juli Anne Coenen

20 juli Nico Pol

24 juli Lotte Beekmans

29 juli Iris van Delft

3 augustus Kris de Wit 

6 augustus Ellen Pulles

6 augustus Anouk Keetels

7 augustus Floortje van den Heuvel

9 augustus Geertje van Bokhoven 

12 augustus Carlijn Muskens

13 augustus Laurie Biekens

14 augustus Anthony van Wanrooij

17 augustus Liesbeth Klerks

18 augustus Jessie Lommers

18 augustus Imke de Kort

19 augustus Romy van Oorschot

21 augustus Esmée Vingerhoets

22 augustus Anouk Eekels

22 augustus Babet Scheij

23 augustus Hans van Hulten

26 augustus Brigitte Gorman

7 september Imke van Hensbergen

7 september Sanne van Rooij

10 september Jorrit Klerks

12 september Jose van Uden

13 september Gerdine van de Aa 

15 september Martine van Drunen 

16 september Veerle de Jong

17 september Marloes Rombouts

19 september Carlijn Brokx

24 september Sanne Knippels

24 september Ingrid de Kort

30 september Annemiek Rombouts

Verjaardagen mei-juni



Verjaardagen gym
In de maanden juni, juli, augustus en september 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

25 juni Ank van Delft

3 juli Yonne Klijn

19 juli Ellie Verhoeven

19 juli Evi Klerks

25 juli Noud Klerks

10 augustus Marjo Conijn

21 augustus Niels Verschuren

5 september Petra v.d. Hooven

5 september Rens van Heeswijk

19 september Mila Koers

24 september Elora Roos van Veen
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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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