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Algemeen Bestuur
WE GAAN ER VOOR!

De vooruitzichten zijn positief en verdere versoepelingen

van het coronabeleid zijn al aangekondigd. Het gaat er nu

toch echt van komen dat corona niet meer het leven van

ons allemaal bepaald. Natuurlijk is het nog niet “over” en

zullen we nog een tijd lang geconfronteerd blijven

worden met de gevolgen van de coronacrisis. Maar

gelukkig(!) op een andere/fijnere manier dan tot

voorkort.

De opluchting is op de gezichten van alle sporters af te

lezen nu iedereen weer lekker naar de club kan. Iedereen

op zijn/haar eigen manier en eigen niveau maar …. Het
kan weer!
Alle afdelingen binnen de omni-SC Elshout zijn weer van

start gegaan en hebben de coronacrisis boven

verwachting goed doorstaan. Wel met (financiële) steun

van de overheid maar zeker ook door de hulp van de

leden! Leden die hun “clubke” trouw bleven en lid bleven

ondanks dat er niet gesport kon worden. Dank
daarvoor!

De nieuwbouw heeft wat vertraging opgelopen door 2

vliegende/hangende “gasten” die gebruik maken van onze

huidige accommodatie en die mee mogen/moeten

verhuizen naar de nieuwe accommodatie. De bouw-

commissie is, ondanks deze vertraging, Volle bak in de

voorbereiding om zo snel als mogelijk van start te gaan.

Dat zal enerzijds zijn door een gedeelte van de kantine te

gaan slopen waardoor de nieuwbouwlocatie volledig

beschikbaar komt voor nieuwbouwactiviteiten en

anderzijds door “waterdichte” afspraken te maken met

de bouwers zodat er zo min mogelijk verrassingen

ontstaan tijdens en na de bouwperiode.

Het omni-bestuur heeft alle vertrouwen in het bouw-

team en waardeert de inzet van deze clubmensen zeer!

Ik wens iedereen een fijn, sportief en gezond nieuw

sportseizoen toe en spreek de verwachting uit dat de SC

Elshout familie samen de schouders zet onder zowel de

sportieve als de sociale als de (nieuw)bouwactiviteiten

die dit seizoen op de rol staan!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni SC Elshout.
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q Voorlopig kunnen we gewoon gebruik maken van de

bestaande faciliteiten.

q De Miky van Dommelen trofee kan dit jaar helaas

niet worden uitgereikt. Er zijn simpelweg bijna geen

wedstrijden gespeeld en dus weinig doelpunten en

daarmee geen relevante cijfers paraat. De familie Van

Dommelen heeft gelukkig begrip voor deze situatie

en dus kijken we volgend jaar opnieuw.

q De Sjaak Moonentrofee zal nog wel uitgereikt

worden en daar moet nog een goed moment voor

gekozen worden.

q De kaderdag van afgelopen seizoen heeft ook al niet

door kunnen gaan maar er zal toch nog iets voor in

de plaats komen. Overigens niet alleen voor de

kaderleden maar wij vinden binnen het bestuur dat

we allemaal min of meer getroffen waren door de

beperkingen en dat daar best iets tegenover mag

staan. Zodra het kan en mag horen jullie hier nog van

(Wat in het vat zit....)

Beste mensen,we zijn weer begonnen, het leeft weer,

eindelijk zullen we maar zeggen.

Ik wens jullie allemaal een mooi, sportief seizoen toe.

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (september 2021)
Yes, we zijn weer begonnen !

q De vakanties zijn voorbij, enkele kilootjes eraan, wat

lui geworden, hoogtijd om weer het ”oude”

vertrouwde voetballen te starten. Lekker toch om

weer eens te trainen en inmiddels alweer een paar

beker(oefen)wedstrijden te kunnen spelen.

Wedstrijdritme op doen.

q Ik heet alle nieuwe leden van harte welkom bij onze

club en fijn om te zien dat jullie de weg naar de

kantine ook al gevonden hebben. Gezellig! Daar waar

andere clubs moeite hebben om het aantal leden in

de benen te houden zien wij dat er zelfs een

toename is. Dat zegt iets toch? Aantrekkingskracht,

loyaliteit, clubcultuur, trouw, zeg het maar. Als

bestuurslid moet ik jullie toch ook mededelen dat er

nog steeds coronamaatregelen gelden en op en rond

ons sportpark zijn ook gedrags- en huisregels van

toepassing. ‘t Is maar dat je het weet!!

q Vanuit de nieuwbouw valt er te melden dat er een

principegunning is met de aannemer en het

installatiebedrijf. Welke zal de komende weken

duidelijk worden en wanneer er daadwerkelijk

gestart kan worden zal ook de komende tijd bekend

worden. De sponsorcommissie zal ook haar plannen

verder uitrollen om de diverse acties en

mogelijkheden tot inbreng kenbaar te maken.
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Ook de traditionele sportdag is inmiddels achter de rug.

Ondanks de nodige vakantiegangers en afzeggingen een

enthousiaste groep jeugdleden, die er een leuke middag

van hebben gemaakt. Perfect georganiseerd door ‘onze’

ouders Jeroen en Mark, samen met de vriend(inn)en van

de handbal.

Afgelopen seizoen hebben we flexibel moeten zijn

vanwege Corona. Ook dit jaar zie ik veel flexibiliteit, die

me juist erg trots maakt! De ouders van de JO8, onder

enthousiaste aansporing van mama Noud en mama Siem,

die met elkaar de wedstrijdbegeleiding regelen. Papa Stef

die Gerard tijdens zijn welverdiende vakantie vervangt.

Oudgediende Nick die de JO9 traint terwijl Bas geniet

van zijn mini-wereldreis. En de jongens van de

selectie/senioren die bijspringen bij Dimitri tijdens het

herstel van Luc (beterschap jongen!). Mooi hoe we dit als

club met elkaar oplossen.

Gaat nu alles goed? Nee, ‘natuurlijk’ niet. Simpelweg

omdat er altijd verassingen zijn, we met vrijwilligers te

maken hebben en we mensen zijn. Maar zolang we

positieve intenties hebben, elkaar (positief) aanspreken,

de schouders eronder zetten en elkaar helpen komt ook

dat wel weer goed.

Tot op Den Donk!

Groet Marcel
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Beste voetbalvrienden,

Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de vakantie-

periode en weer vol energie zit!

Het nieuwe seizoen is inmiddels afgetrapt. In de maanden

maart, april en mei zijn – in overleg met ons kader - de

nieuwe teams samengesteld. Zoals bekend was dit geen

makkelijke puzzel, maar we hebben veel vertrouwen dat

de teams die er nu staan er met elkaar een gezellig

seizoen van gaan maken. En ook al vallen de resultaten

misschien even tegen: werk hard, leer van elkaar, heb

plezier, dan gaat het vanzelf beter. Ook geweldig dat we

weer enkele nieuwe trainers en leiders hebben mogen

begroeten, bv. Tim en Willem bij de JO10 en Jelle bij de

JO17. De jeugd heeft de toekomst!

Maar ook in de zomer zijn de voorbereidingen door-

gegaan. Shirts controleren en toekennen, voorbereiding

van de kledingverkoop, ballen controleren en bijbestellen,

veldindeling opstellen, noem maar op. Een stukje

‘verborgen’ werk waarvoor complimenten aan de

betreffende bestuursleden ook op zijn plaats zijn. Dat

geldt ook voor doorlopende acties om bv. gaten in het

kader op te vangen, activiteiten van de grond te krijgen,

af te stemmen met de senioren en de keeperstraining op

te starten.
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Eerste wedstrijd van onze jongste jeugd J08

Teambespreking Jo13
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Fietstocht
We kijken terug op een geslaagde fietstocht die op 18 juli

plaatsvond. De tocht werd georganiseerd om wat extra

geld in het laatje te krijgen voor de inrichting van de

nieuwe kantine. Deelnemers konden kiezen uit 4

verschillende tochten:

- Een MTB-route door de Drunense duinen.

- Een wielerronde over Poederoijen en Hedel.

- Een fietstocht van plm. 20 km rond de Bergsche maas.

- En een foto-zoek-tocht voor de jeugd door de straten

van Elshout. 

Uiteindelijke waren er 132 deelnemers en deze betaalden

allemaal € 5,- inschrijfgeld. Hiervoor kregen ze de route,

een bidon, een keycord en een sportpoeder die opgelost

kon worden in water. Want het was erg mooi weer, dus

er moest goed gedronken worden. Deze attributen

werden gesponsord door Rabbit Bikestore en The

Mechanic-parts. Daarom kan het inschrijfgeld in zijn

geheel naar de inrichting van de nieuwe kantine gaan. In

totaal is er € 661,- opgehaald met deze fietstocht. Een

extra waardering gaat uit naar Kwekerij de Stigt die het

inschrijfgeld tot 100 deelnemers heeft verdubbeld,

waarmee het eindbedrag van deze actie op € 1161,-

komt.

Na afloop kon er onder het genot van een koud drankje

nagepraat worden in de kantine, maar het merendeel van

de deelnemers genoot ook nog heerlijk van het zonnetje.

Sponsoren en alle deelnemers bedankt voor deze

geslaagde dag! 
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Sportdag



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.
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Jos de Laat
tel. 0416 - 382421
Mob: 06 25087306
info@jdlbouwadvies.nl
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Grotestraat 136a Drunen   0416-374119
juwelierwiersma@gmail.com

www.juwelierwiersma.nl
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

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 Jade van Sluisveld 

28 september Tijn Damen

28 september Dirk van Oijen

30 september Scott Kuijpers

1 oktober Thom van Delft 

3 oktober Ilse van Delft- van Engelen

3 oktober Robin van Hensbergen

3 oktober Sven de Laat 

6 oktober Marie van der Lee

7 oktober Frank van den Berk 

7 oktober Bas van den Besselaar

11 oktober Sven Rozen

11 oktober Jenny Vermeer

14 oktober Marco van Haaren

14 oktober Ronald van Noije

16 oktober Luc van den Aker 

16 oktober Jan Klerks

17 oktober Pauline van der Lee

18 oktober Maikel van Noije

18 oktober Ellen de Vaan

19 oktober Henri Klijn

19 oktober Patrick de Vaan

20 oktober Mike van Drunen

20 oktober Jordy Smits

23 oktober Ruben van Alphen

24 oktober Nik van Drunen

25 oktober Maarten Schoenmakers

26 oktober Jurgen Klerks

26 oktober Brit van der Sterren

27 oktober Joep Musters

30 oktober Harm Aerts

30 oktober Sven Brok

30 oktober Gerard de Man 

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

clubsupport”actie van de Rabobank. Hiervoor moeten

we weer proberen zo veel mogelijk stemmen te krijgen

op onze club. Hoe meer stemmen hoe meer sponsorgeld

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

prachtige bedrag van ruim €1774,- binnen gehaald.

Hoe werkt het:

Om te kunnen stemmen moet je lid zijn van Rabobank de

Langstraat. Als je een rekening hebt lopen bij de

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

Rabobank. Als je lid bent ontvang je het

ledenblad van de Rabobank. Lid worden kan

via de website van de Rabobank en is geheel

gratis. Alle leden van Rabobank de Lang-

straat (als je woont in Drunen, Waalwijk,

Loon op Zand, Kaatsheuvel, Waspik en

Sprang-Capelle) kunnen inloggen op de site

van de Rabobank of via de app. Ga naar het

overzicht van de deelnemende verenigingen

en selecteer de verenigingen waar je op wilt stemmen. Je

kunt dan 3 keer stemmen op 3 verschillende

verenigingen. Stemmen kan in de periode van 4 oktober

tot en met 25 oktober. Denk bij het uitbrengen van de

stemmen ook aan de andere Elshoutse verenigingen die

meedoen.

Dus stem op SC Elshout tussen 4 oktober en 25
oktober

De PR commissie

Oproep aan alle leden van SC Elshout OMNI



Er heeft zich nog geen kandidaat voorgesteld om

de taken van hen over te nemen.

Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen tot

48 uur voor de jaarvergadering door tenminste 10

leden gesteund of in overleg, worden voor-

gedragen door middel van een schriftelijke

verklaring.

05. Scheidsrechters 

06. Financieel verslag

07. Kascommissie

08. Begroting en contributie 

09. Pauze
10. Bestuur mededelingen/ingekomen stukken/ 50 jaar

bestaan/jeugdtoto

11. Evaluatie vrijwilligers puntensysteem 

12. Huldigingen

13. Rondvraag en sluiting 

Wij gaan ervan uit, dat je er bent want bestuurlijk
staan er volgend jaar nog meer wijzigingen op stapel
en jullie kunnen met ons daar samen over mee-
denken. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur. 17

Aan: de leden van S.C. Elshout, afdeling handbal,

afgevaardigde van het algemeen bestuur van S.C.

Elshout.

Alle leden vanaf 18 jaar zijn stemgerechtigd.

Ouders van kinderen zijn zeer welkom en hebben
inspraak echter geen stemrecht.

Hierbij nodigen wij je uit voor de jaarvergadering van

S.C.Elshout, afdeling handbal op woensdag 6 oktober

2021 aanvang 20.00 uur in de kantine van sportpark Den

Donk.

Van elk junioren- en seniorenteam verwachten wij mini-

maal 3 personen.

Het bijwonen van de jaarvergadering levert 2 vrijwilligers-

punten op. 

De agendapunten zijn:
01. Opening.

02. Notulen jaarvergadering d.d. 28-09-2020

(opvragen: elshout@handbal.nl) 

03. Algemeen verslag.

04. Leden van bestuur:

Albert van der Sanden en Jeanne de Man zijn

aftredend en niet herkiesbaar. 

Van de bestuurstafel in september 2021
We zijn weer begonnen 
Net na de schoolvakanties zijn we weer begonnen met

trainen en inmiddels zijn de eerste wedstrijden al

gespeeld op zaterdag en zondag 11 en 12 september. 

Op 2 en 3 oktober begint de zaalcompetitie en de

wedstrijden zijn al bekend. 

We wensen iedereen een goed en sportief jaar.

Nieuwe leden 
Nieuwe jeugdleden die zich hebben aangemeld :

Feara Knippels 

Lenthe van Dongen 

Marie van der Lee

Lisa Haakman dames 2

Lidmaatschap omgezet van aspirant-lidmaatschap
naar regulier lidmaatschap:
Merle Muskens bij de jeugd

Renske Scheepjens bij de jeugd

Ingeschreven bij recreanten na het stoppen van het
team Dames 4:

Daniek van Hulten

Floor Lommers 

Gitte Lommers

Anne Coenen

Anouk Keetels 

Lieke Broos 

Coronaregels 
We hebben de laatste protocolregels t.a.v. Corona van

het NHV gehad en deze staan vermeld op onze site en

op de handbalapp. Deze regels zijn echter nog niet

aangepast aan de persconferentie van dinsdag 14

september. Als we hier weer iets van krijgen dan zetten

we dat meteen op de app en site. Dus houd de app in de

gaten 

Jaarvergadering Handbal
Op 6 oktober is de jaarvergadering gepland van de

afdeling Handbal. Iedereen krijgt hiervoor nog een

uitnodiging met tijd en plaats. Maar noteer 6 oktober zo

vast in de agenda. 

50 jaar handbal 
Met de commissie 50 jaar hebben we 2 weekenden

kunnen vastleggen voor de festiviteiten. In het weekend

van 18 en 19 juni gaat er iets gebeuren voor de jeugd en

in het weekend erna staat een feestavond op de planning

op 25 juni. Of we zondag de 26e nog iets willen doen zal

afhangen van de organisatie.

Hou deze data vrij.

Verder zoeken we nog mensen die ons komen

ondersteunen met PR werkzaamheden en andere

activiteiten. Wil je ons helpen geeft het even door 

Uitnodiging voor de jaarvergadering 2021
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Bordsponsoring

Wil je met jouw bedrijf op een leuke

manier gezien worden? Misschien is

sponsoring van onze club middels een

bord langs het handbalveld een goed idee!

Wist je dat je al voor 65 euro per jaar een

mooi plaatsje op ons veld kunt krijgen?

Eenmalig vragen we daarnaast een bijdrage

voor het maken van het bord.

Lijkt dit iets voor jouw bedrijf en wil je ons

graag op deze manier sponsoren of wil je

eerst meer informatie? Stuur dan een

mailtje naar elshout @handbal.nl

Sportdag

28 augustus. Vanmiddag hebben we met de

jeugd van de handbal en de voetbal een

gezellige sportmiddag gehad. De kinderen

verbraken records tijdens het sprinten en

ze probeerden zo hard mogelijk te

schieten bij de snelheidsmeter in het goal.

Er werd zo veel mogelijk water verzameld

bij het waterhelmenspel en met de

waterwip. De stormbaan was natuurlijk de

favoriet.

Merle Muskens en Noud Klerks hadden de

meeste punten en wonnen daarmee nog

een prijs. Tot volgend jaar allemaal!    
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Afscheid Ingrid
7 Jaar geleden ben ik samen met Esther en Yvonne deze

schatjes gaan coachen. 

Er zijn wat meiden bij het team gekomen en ook bij het

team weggegaan, maar de grootste groep is steeds

hetzelfde gebleven. Altijd een enthousiaste groep meiden,

die met veel plezier handballen. Samen hebben ze

verschillende keren ‘op de platte kar’ een rondje door

Elshout (en Drunen) mogen rijden omdat ze kampioen

zijn geworden. 

Ik draag het stokje nu graag over aan Wil, die met veel

enthousiasme ons fanatieke team gaat coachen. Meiden

zet ‘m op, blijf samen zo gemotiveerd dan zwaai ik straks

langs de straat wanneer jullie weer langs komen met de

kar! Want jullie zijn een

Groetjes Ingrid
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Training
Training per team Zaalseizoen 2021-2022 Start per 1 oktober 

Team Dag aanvang einde Locatie trainer Coach

F Donderdag 18:15 19:15 Gymzaal Basisschool NNB Marjolein/Miranda/Anne

E2 Dinsdag 18:00 19:00 Dillenburcht Sandra/Werner/Colleen Ellen/Janneke/Gerdina

E1 Dinsdag 18:00 19:00 Dillenburcht Sandra/Werner/Colleen Geertje/Janneke/Gerdina

D Dinsdag 19:30 20:30 Kubus Daniek / Ariane Daniek van Hulten

D Donderdag 19:00 20:00 D'Oultremont Marit 

C2 Dinsdag 18:00 19:00 Dillenburcht Kris & Assistent Erica/Chantal

C2 Donderdag 19:00 20:00 Kubus Vacature

C1 Maandag 19:00 20:00 Overlaat Inge Sanda/Will

C1 Woensdag 19:00 20:30 Dillenburcht Will / Britt

A Maandag 19:00 20:00 D'Oultremont Maarten Maarten/Joyce/Wies

A Woensdag 18:30 20:00 De Overlaat Jeroen

DS4 Dinsdag 20:45 22:15 Dillenburcht Gerard Jeroen/Angelique

DS4 Woensdag 18:30 20:00 De Overlaat Jeroen

DS3 Dinsdag 20:45 22:15 Dillenburcht Gerard Jorrit

DS1/2 Dinsdag 19:15 20:45 Dillenburcht Patrick/Nico

DS1 Donderdag 20:00 21:30 Kubus Patrick Patrick

DS2 Vrijdag 19:00 20:30 Die Heygrave Nico Nico

Recreanten Donderdag 20:00 21:00 D' Oultremont Ed

24 september Ingrid de Kort

24 september Sanne Knippels

25 september Hanne van Hoften

29 september Sanne van Rooij

30 september Annemiek Rombouts

3 oktober Ilse van Delft

4 oktober Linn Smits

6 oktober Marie van der Lee

7 oktober Geertje Schwartzmans

10 oktober Laurie van Hulten

11 oktober Vera van Engelen

16 oktober Amber van Wanrooij

18 oktober Tess Lucas

19 oktober Janne Damen

20 oktober Angeli Lommers

20 oktober Maud Verdijk

20 oktober Maud Klijn

22 oktober Liv van der Hoop

26 oktober Floor Lommers

28 oktober Maarten van Olffen

30 oktober Felin Knippels

31 oktober Lisa Kolmans

31 oktober Anne Kolmans

Verjaardagen september-oktober



Beste ouders en dames van de Gym.

Op zaterdag 9 oktober is het weer de beurt aan de

gymnastiekafdeling om oud papier op te halen voor hun

club. Het afgelopen jaar hebben een aantal van jullie dan

ook de handen uit de mouwen gestoken, wat resulteerde

in een mooi bedrag voor de club, onze dank daarvoor.

Ook nu hebben we weer wat helpende handen

nodig, om ons een paar uurtjes te helpen,

22

Leuke afsluiting damesgym
We mochten weer begin juni. We konden eerst een paar

weken met mooi weer buiten gymmen en gelukkig

kregen we eind juni weer wat meer vrijheid van Den

Haag zodat we onze laatste lessen ook weer in de

gymzaal konden afwerken, zij het op afstand natuurlijk.

Natuurlijk was er ook de slotavond voor de vakantie zijn

intrede deed. Gewoonlijk gaan we dan fietsen en

borrelen bij een van de leden thuis, maar door de

anderhalve meter maatregel was dit niet zo handig. En net

als vorig jaar werd er naar een alternatief gezocht.

Fietsen kon gelukkig wel en dankzij het mooie weer ging

men met z’n allen op weg via de Heidijk naar Vlijmen,

alwaar een pauze werd ingelast op het Schietterrein “De

Moerputten” waar genoeg ruimte was. Daar hebben de

dames kunnen genieten van koffie, gebak en een heerlijk

glaasje wijn. Ook werd Toon weer bedankt voor zijn inzet

met een fraai bierpakket.

Tegen de tijd dat de schemer begon te vallen vertrok het

gezelschap weer richting Elshout en konden de dames

terug zien op weer een geslaagd avondje.

Op dinsdag 7 september zijn de dames begonnen aan een

nieuw seizoen, de opkomst was al weer gelijk goed. De

dames hadden er allemaal weer zin in en hopen dat het

de komende herfst en winter goed blijft gaan (geen

corona meer). Zodat ze weer normaal een heel seizoen

in beweging kunnen blijven.

Ophalen oud papier
bovendien is het ook nog eens gezond, frisse buitenlucht

en flink wat beweging. 

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

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

worstenbrood. Dus beste mensen help ons een handje en

geef je op bij de leiding.

Wij rekenen op U,

Het bestuur, afdeling gymnastiek.

De dames kunnen gezellig even bijkletsen op het Schietterrein “De Moerputten in Vlijmen
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Verjaardagen gym, In de maanden september en oktober feliciteren wij

24 september Elora Roos van Veen

29 september Ties Vrijhoeven

30 september Scott Kuijpers

19 oktober Erin van Mook

27 oktober Jur op 't Hoog

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

Grote clubactie

Ook dit jaar doen wij weer mee met de grote

clubactie. En natuurlijk willen we zoveel

mogelijk loten verkopen. De leden krijgen

allemaal een eigen verkoopboekje met een

persoonlijke QR-code. Deze kan gescand

worden, waardoor de verkoper direct op de

persoonlijke online verkooppagina komt.

Mocht je onze verkopers niet tegen komen,

dan is het toch mogelijk om loten te kopen en

ons te steunen.

Scan de QR-code waardoor je direct op de

online verkooppagina van de gym komt en het

aantal loten in kunt vullen.

Bedankt voor het scannen!

Wij wensen onze lotenverkopers veel succes met de verkoop!.



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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