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Algemeen Bestuur
It giet oan  …

Met deze gevleugelde woorden wil ik het eerste clubblad

van het sportseizoen 2022/2023 openen. Ik doel daarmee

op de start van de bouw van onze nieuwe kleed-

accommodatie en kantine! Natuurlijk gaat de vergelijking

met het mega-sportevenement van de Friese

Elfstedentocht hiermee niet een-op-een op maar toch …

er zijn zeker overeenkomsten!

• Veel geduld is noodzakelijk ….

• We hebben er (te) lang op moeten wachten ….

• De voorbereidingen zijn intensief ….

• Onzekerheden over de startdatum blijven tot het

laatste moment aanwezig …

• Er zijn veel vrijwilligers nodig om het evenement te

doen slagen …

• Zit er voldoende geld in kas om het evenement goed

te kunnen laten slagen …

Wat is het dan supermooi om te kunnen zien dat

daadwerkelijk de schop de grond in kan!

Het “echte” werk kan beginnen …. Maar niet nadat we

eerst nog even stil hebben gestaan bij die vele

leden/vrijwilligers die tot op heden achter de schermen

knoerhard bezig zijn geweest om zover te kunnen

komen! Chapeau en dank jullie wel.

De bouwactiviteiten zullen onvermijdelijk tot (meer en

minder) overlast gaan leiden. Voorop staat dat de

veiligheid van de bouwers, de sporters, vrijwilligers en

toeschouwers gegarandeerd wordt! Daar zijn goede

afspraken over gemaakt en die moeten door iedereen
worden nageleefd. Binnen de bouwhekken is, met

uitzonderingen van de bouwers, verboden gebied voor

iedereen! Er zijn looproutes vastgesteld die we allemaal
moeten volgen. Spreek elkaar daar ook gerust op aan!

Ook de (huidige) kantine ontkomt niet aan de gevolgen

van de bouwactiviteiten! De kantine wordt ongeveer 1/3

kleiner … Positief gezien  … 1/3 knusser! Laten we er

met elkaar het beste van maken want de doorkijk naar

die mooie nieuwe (veel grotere) kantine maakt alles

goed. Op z’n Elshouts gezegd: “Nie zeuren .. gewoon een

pilske pakken” …!

Natuurlijk wens ik alle leden van de SC Elshout omni

afdelingen een heel goed, mooi en blessurevrij

sportseizoen toe en maak wat extra tijd vrij als er

eventueel een beroep op je wordt gedaan om hand-en-

spandiensten te verrichten om onze nieuwe club-

accommodatie tot een echt SC Elshout Home te

maken!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter SC Elshout omni
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q Het kan ook bijna niet anders of de voetballers en

supporters gaan er ook een beetje hinder van

krijgen. De kantine wordt iets kleiner, de dames-

toiletten komen op een andere plaats, de looproutes

worden wat anders, de fietsenstalling en parkeer-

gelegenheid worden wat anders.

q Grote veranderingen, het jaar van de waarheid komt

eraan!

q Ik wil, misschien wel moet, een dringend beroep op

jullie doen om te laten zien waar SC Elshout voor

staat. Laten we de schouders eronder zetten, toon

zo af en toe ook wat begrip voor kleine, tijdelijke

ongemakken. Hou het plezier goed voor ogen. En

dan weet ik 100% zeker dat we een zeer mooi

seizoen gaan beleven.

q Heel, heel veel succes allemaal, maak er een prachtig

seizoen van.

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (september 2022)
q “We zijn weer begonnen”

Na een welverdiende vakantie en even geen voetbal

zijn we inmiddels weer aan het “ballen”.

q Namens het bestuur heet ik alle nieuwe leden van

harte welkom bij SC Elshout.

q Het kan bijna niet anders of dat we een zeer druk

jaar gaan krijgen. Voor ons allemaal zal het een jaar

worden waarbij enerzijds de trainingen, wedstrijden

en de gezelligheid van de kantine gewoon door

zullen gaan, maar anderzijds zullen we gaan

meemaken dat er bouwactiviteiten gaan plaats

vinden. Op alle twee de fronten wordt veel inzet

gevraagd van ons allemaal. Voor wat de nieuwbouw

betreft moeten we ook eerlijk durven zeggen “het

wordt tijd ook”. Ja daar hebben jullie gelijk in, maar

je moet wel voor ogen blijven houden dat de grote

opdrachtgever de gemeente Heusden is. Tezamen

met onze zeer gewaardeerde bouwcommissie en

een paar turbulente jaren vragen om tijd, overleg,

inzet, rekenwerk en de nodige formaliteiten.

Uiteindelijk gaan we een prachtige nieuwe

accommodatie krijgen.
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En in het laatste weekend van de zomervakantie is de SC

Elshout sportdag geweest, een mooi evenement voor de

jeugd, waar tal van sportieve activiteiten de jeugd weer

samen hebben gebracht aan het begin van het seizoen.

Natuurlijk kijken we ook vooruit. Zo starten we ook dit

jaar weer met verkoop van de jeugdtoto en wel op

vrijdag 7 oktober. Onze jeugdleden vanaf JO10 komen

dan weer langs de deur om de toto’s te verkopen, een

belangrijke inkomstenbron voor onze jeugdafdeling. De

jeugdleden kunnen hier zelf ook leuke prijzen mee

verdienen, afhankelijk van hun verkoopscore. Binnenkort

volgt hier meer informatie over.

Tot slot wil ik iedereen een plezierig en sportief

voetbalseizoen toewensen.

Harm

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Nieuw seizoen
Het eerste clubblad van het nieuwe seizoen! Hopelijk

hebben jullie een fijne zomervakantie gehad en hebben

jullie weer frisse moed om aan het nieuwe jeugd-

voetbalseizoen te beginnen. De eerste trainingen zijn

achter de rug en ook zijn er al verschillende wedstrijden

in de competitie gespeeld. De velden liggen er ondanks

de droge zomer weer perfect bij. Ook zien we al

werkzaamheden voor onze nieuwe accommodatie, fijn

dat er een begin is gemaakt!

We blikken nog graag even terug op de goed bezochte

kaderdag. Gezellig onder het genot van een hapje en

drankje hebben we onze dank uit kunnen spreken naar

de vele vrijwilligers binnen onze club.
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sorry Stefan) en als laatste draai

ik kantinedienst een paar keer per

jaar.

Wat vind je zo leuk aan het vrijwil-
ligerswerk dat je doet voor ons
clubke?
Daar ik niet meer actief ben met competitiegebeuren,

ben je als vrijwilliger toch nog betrokken bij de club, en

je blijft ook nog onder mensen. Zo zie je regelmatig

nieuwe gezichten van uit jeugd tot de oudere generatie

supporters en natuurlijk niet te vergeten de vele

vrijwilligers.

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
Als voetballer, toen ik als junior van 16 jr. een keer mee

mocht doen met het 1e bij Hooge Zwaluw zat ik reserve

op de bank en kreeg van de toenmalig trainer Rinus Thijs

unne knaak om tijdens de wedstrijd een pakske

sigaretten voor hem te gaan kopen in de kantine en die

rookte hij tijdens de wedstrijd op van de zenuwen. Ik

mocht toen nog wel invallen, de tweede helft voor Tonnie

van den Brand in de spits en scoorde nog ook.

Tijdens de kantinedienst op vrijdag, als er een pop- of

pubquiz was ‘t de sport om samen met de collega

barkeeper H.v.H. de aanbieding van de maand in één

avond op te maken zodat Jos/Gossee weer bood-

schappen moesten gaan doen voor t weekend.

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Bent zuinig op de tradities van de club maar schroom niet

om eens te vernieuwen.

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Zijn er eigenlijk teveel om op te noemen maar ik zie dat

Broertje nog niet is geweest. Graag geef ik het zonnetje

door aan Broer

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

In het zonnetje: Wim Kolsters
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.

Inmiddels loopt Wim al vele jaren op de club rond.

Begonnen als voetballer, inmiddels wat ouder en wijzer

geworden en mede daardoor zijn focus wat meer verlegd

naar het trainen van zijn leeftijdsgenoten. Daarnaast is

Wim ook nog bij andere taken betrokken waardoor de

club al vele jaren op Wim kan bouwen. 

Hoe ben je bij SC Elshout betrokken geraakt?
Ik ben bij de club betrokken geraakt als niet officieel lid

omdat ik nog te jong was, je moest volgens mij

toendertijd eigenlijk minimaal 8 jaar zijn voordat je lid

mocht worden. Maar omdat ik toen vriend was met Kees

van Oorschot en die samen met z’n broer Gerard lid

werden van SCE, mocht ik als uitzondering toch mee

doen met de training. Toen ik 8 werd ben ik officieel lid

geworden en niet meer weggeweest. 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Je ziet tijdens het ouder(volwassen) worden dat er altijd

wel veel dingen voor je geregeld worden in de club door

de vele, vaak wel dezelfde, vrijwilligers en dat er dan op

een gegeven moment je gevraagd wordt om ook wat

dingen te doen. Daarom vind ik het super om te zien dat

er ook al zoveel “jeugdige” vrijwilligers zich aanmelden

zodat er daardoor ook frisse ideeën tot stand komen.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Met verbouwingen meegeholpen, trainer van lagere

elftallen, trainer van 35+ wat nu alweer 50+ aan het

worden is, haha en daarnaast enkele keren per jaar

sportparkdienst op zondagmiddag (als ik ‘t niet vergeet,
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

22 september Jeroen van Hulten

22 september Robbert Jansen

22 september Claudia van Spijk

23 september Guus van den Assem

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 Mike Pulles

5 oktober Marcel van Hulten

7 oktober Frank van den Berk 

7 oktober Bas van den Besselaar

11 oktober Sven Rozen

11 oktober Jenny Vermeer

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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Kleurplaat



Bouwtechnische keuringen inclusief NHG
Voorschouwen
Oplevering nieuwbouw

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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Van de bestuurstafel in september 2022
Start seizoen
De vakantie zit er weer op. Hopelijk zijn jullie allemaal

goed uitgerust en vol goede moed begonnen aan het

nieuwe seizoen. Wij hebben er in ieder geval weer zin in!

We hebben niet stilgezeten deze zomer. We zijn druk

geweest met de indeling van alle teams, het regelen van

zaaluren, coaches, trainers en scheidsrechters. Gelukkig

hebben we weer een fijne groep vrijwilligers die ons

komend seizoen gaan ondersteunen. 

Daarnaast zijn we druk geweest om een eigen webshop

mogelijk te maken, zie verderop de uitleg hierover. Erg

leuk om eens een kijkje te nemen!

Jaarvergadering
Alle leden hebben de uitnodiging voor de jaarvergadering

van maandag 3 oktober 20.00u in De Dillenburcht

ontvangen. We blikken terug op afgelopen seizoen en

kijken gezamenlijk naar het nieuwe seizoen. We hopen op

een goede opkomst! Let op: i.v.m. de start van de

sloopwerkzaamheden op het sportpark wordt de

jaarvergadering in De Dillenburcht gehouden.

Vrijwilligerspuntensysteem
I.v.m. corona hebben we de laatste 2 jaar niet echt

gebruik kunnen maken van ons vrijwilligers-

puntensysteem. We gaan hier komend seizoen wel weer

mee aan de slag. Zorg er dus voor dat je voldoende

punten haalt. Meld je aan voor een commissie, ga

wedstrijden fluiten of meld je aan als trainer. Er zijn

genoeg taken te doen, we hebben alle hulp hard nodig.

Week van de scheidsrechter
Van 1 t/m 9 oktober is het de week van de

scheidsrechter. In die week staan de scheidsrechters even

extra in het zonnetje. We willen alle scheidsrechters

bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar en voor

het komende jaar!

Aangemelde leden:
Yfke de Hart (jeugdlid)

Meggie van Bokhoven (bestuur)

Nikki Gorman (DMW2)

Carlijn Brokx (DMW2)
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Het is weer mogelijk om oranje shirts te bestellen! De

shirts komen van een andere leverancier dus maten

kunnen afwijken!

De volgende maten zijn beschikbaar:

kids dames unisex

7-8 jaar (128) XS S

9-11 jaar (140-152) S M

12-13 jaar (164-176) M L

L XL

XL XXL

Op zaterdag 1 oktober is eenmalig een pasmoment van

11.00u tot 12.00u bij Linda van Beurden, Wolfshoek 88,

Elshout. 

De shirts kosten 15 euro. Ze kunnen per pin of contant

bij het pasmoment worden afgerekend of middels een

betaalverzoek indien er niet gepast hoeft te worden.

Oranje shirts bestellen

Webshop voor leden

Wil je een nieuw broekje, handbal, sporttas, shirt, schoenen of

andere sportartikelen bestellen? Sinds 1 september kun je

deze kopen in onze eigen webshop. Je shopt met 10%

ledenkorting!

Op de homepage van onze website zie je een

grote banner ‘webshop voor leden’. Klik op de

banner en je kunt bestellen. Je ziet een

‘clubcollectie’, hierin staan artikelen die wij

geselecteerd hebben. Daarnaast kun je

ook alle andere artikelen van Hummel,

Stanno, Reece, Derbystar en Select

bestellen door naar ‘sportkleding’ te

gaan. Koop dus ook artikelen met

korting voor andere sporten, en voor

huisgenoten.

Voor de club is het ook leuk als jullie

in de webshop kopen, we ontvangen

namelijk 5% van elke aankoop. Van dit

geld kunnen we weer leuke dingen

doen voor onze leden.

Je kunt kiezen om je bestelling thuis te

laten bezorgen of om deze op te halen bij

onze partner Sport2000 in Zaltbommel. Wil

je eventueel verzendkosten of benzinekosten

besparen, plaats dan gezamenlijk een bestelling.

Voor vragen: elshout@handbal.nl of 06-30054447,

Linda van Beurden
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Sportmiddag
Zaterdagmiddag 3 september is de

sportmiddag voor de handbal en de

voetbal weer gehouden. In kleine

groepjes werden er 10 spellen gespeeld.

Wie het snelste de stormbaan over was,

als eerste de spijker in het hout had

geslagen en wie het meeste water in zijn

waterhelm overhield na een afgelegde

hindernisbaan, kreeg de meeste punten.

Ook mocht er gescoord worden bij Tijn

Damen, die als echte voetbalkeeper heel

wat heeft gedoken naar de bal. Milou

Vugts en Moos van Hoften verzamelden

de meeste punten en kregen een

cadeautje voor hun inzet. 

Tijn, en alle hulpouders bedankt voor

jullie hulp en de gezellige middag.
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24 september Sanne Knippels 

24 september Ingrid de Kort 

25 september Hanne van Hoften 

29 september Sanne van Rooij 

30 september Annemiek Rombouts 

4 oktober Linn Smits 

6 oktober Marie van der Lee 

7 oktober Geertje Schwartzmans 

9 oktober Danielle Schapendonk 

10 oktober Laurie van Hulten 

11 oktober Vera van Engelen 

12 oktober Saar Berkelmans 

16 oktober Amber van Wanrooij 

18 oktober Tess Lucas  

19 oktober Janne Damen 

20 oktober Maud Verdijk 

20 oktober Maud Klijn 

22 oktober Liv van der Hoop 

22 oktober Tara Kruger 

26 oktober Floor Lommers 

28 oktober Maarten van Olffen 

30 oktober Felin Knippels 

31 oktober Anne Kolmans 

31 oktober Lisa Kolmans 

Verjaardagen september-oktober
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Jaarafsluiting SC Elshout gym
Woensdag 20 juli hebben alle kinderen van de gym

een gezellige middag gehad in de speeltuin van

Nederhemert. Het weer werkte goed mee en er

werd volop gespeeld. Van al dat spelen hadden de

kinderen honger gekregen en dus wel zin in een

lekker frietje.



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.
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Turkse lekkernijen!

Verjaardagen gym, In de maanden september en oktober feliciteren wij

24 september Elora Roos van Veen

30 september Scott Kuijpers

11 oktober Fleur van Hulten

18 oktober Burak Sogu         

24 oktober Saar van Hulten 

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

Het afgelopen schooljaar heeft Seyma, moeder

van Zeynep, bij de peutergym Yvette

geassisteerd. Seyma vond dit zo leuk en fijn dat

ze dit mocht doen, dat ze de leiding en het

bestuur bij haar thuis had uitgenodigd om van

de Turkse keuken te komen proeven. Dit

aanbod namen we graag met beide handen aan!

Het had ons ontzettend goed gesmaakt. Erg

leuk om op deze manier kennis te maken met

diverse Turkse lekkernijen. Seyma, nogmaals

hartelijk bedankt voor jouw gastvrijheid!



Buitenactiviteit Damesgym
Ieder jaar kunnen de dames twee keer niet in de

gymzaal vanwege de schoolmusical. Dan zoeken ze

naar een alternatief om toch in beweging te

blijven. De ene keer kiest men voor een fietstocht,

maar deze keer gingen de dames wandelen. Men

vertrok vanaf de roeivijver in Drunen. De eerste

keer liep men langs het kanaal richting Torenstraat

om dan de bossen in de lopen naar de Klinkaert

en zo via de oude camping weer richting roeivijver

te lopen.

De tweede week zelfde startplaats maar nu

richting de Margrietbrug om daarna langs het

kanaal weer terug te lopen naar de roeivijver.

Beide wandelingen waren 5 km lang en dat kunnen

de dames nog gemakkelijk binnen een uur aan, dus

met de conditie zit het wel goed.

Slotdag Damesgym
Op de warmste dag van het jaar, die net nog niet de 39

graden aantikte stond de slotdag gepland. Op dinsdag 19

juli vielen de mussen van het dak en was het raadzaam

om niet te veel te bewegen. Dus werd de jaarlijkse

fietstocht geschrapt en werd er gekozen voor alleen een

gezellig samenzijn met een drankje en een hapje. Dit keer

waren de dames te gast bij Petra en Peter van den

Hooven, die voor een gezellige ambiance hadden

gezorgd. Dus werd het dus als gewoonlijk weer een

gezellige boel. Toon werd weer bedankt voor zijn

inzet, en Petra en Peter werden bedankt voor hun

gastvrijheid. 

Ondanks dat de gym in de wintermaanden stil heeft

gelegen vanwege corona, heeft men afgelopen

seizoen toch nog 27 keer gebruik kunnen maken

van de gymzaal. Gemiddeld waren er 15 leden

present, een mooi aantal. Daarvoor wordt er elk

jaar een bloemetje uitgereikt aan het

trouwste lid. Dat was dit jaar Maria

Roelofs, op de voet gevolgd door

Al wandelend door de Drunense Duinen

Ophalen oud papier
Beste ouders en dames van de Gym.

Op zaterdag 8 oktober is het weer de beurt aan de

gymnastiekafdeling om oud papier op te halen voor hun

club. Gelukkig zijn er altijd genoeg vrijwilligers die een

paar uurtjes willen helpen om de kas te spekken, onze

dank daarvoor

Ook nu hebben we weer wat helpende handen nodig, om

ons een paar uurtjes te helpen, 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.

Martha Klerks en José Groot. 

Rond half twaalf ging ieder weer tevreden huiswaarts

nadat de inwendige mens was voorzien van een drankje

en heerlijk hapjes.

Ondertussen zijn we op 4 september weer gestart met

een nieuw seizoen en hopen we verstoken te blijven van

covid 19, zodat we er weer een mooi en vol seizoen van

kunnen maken.

22
Het was weer een gezellige boel bij de damesgym op de slotdag
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Kantinediensten
Week 39: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 25 sept t/m zaterdag 1 okt

Week 40: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 2 t/m zaterdag 8 oktober

Week 41: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 9  t/m zaterdag 15 oktober

Week 42: Kantinedienst: José van Uden van zondag 16 t/m zaterdag 22 oktober

Uiterlijk op maandagavond zal aan de vrijwilligers worden doorgegeven hoe laat zij op de bovengemelde dag 
aanwezig dienen te zijn. Wanneer er geen activiteiten in de kantine zijn, zal de vrijwilliger worden afgebeld.

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 2 oktober Jos van den Hoven Els Klerks/Stan Lommers

maandag 3 oktober

dinsdag 4 oktober

woensdag 5 oktober

donderdag 6 oktober 19.30-eind Marinus Muskens Antoine Kuijpers

vrijdag 7 oktober

zaterdag 8 oktober Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 9 oktober Bianca van Dijk           Jos vdHoven

maandag 10 oktober

dinsdag 11 oktober Jos van den Hoven

woensdag 12 oktober

donderdag 13 oktober 19.30-eind

vrijdag 14 oktober Nicole van Hulten Nik van Mook

zaterdag 15 oktober Bianca van Dijk Jos van den Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 16 oktober Annie van Hulten Arjen vd Assem/Paul v Engelen

maandag 17 oktober

dinsdag 18 oktober

woensdag 19 oktober

donderdag 20 oktober 19.30 - eind Marinus Muskens Yvonne van Rooij

vrijdag 21 oktober

zaterdag 22 oktober Jos van den Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 25 september Annie van Hulten Jos vd Hoven

maandag 26 september

dinsdag 27 september

woensdag 28 september

donderdag 29 september 19.30-eind Annie van Hulten Ed van Delft

vrijdag 30 september
+

zaterdag 1 oktober Annie van Hulten



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
Elftalbegeleiding
vacature
Accommodatie en algemeen 
Stef de Wit        06-83173817
Algemeen en omni, kantinezaken
Bertie Wolfs      0416-373045

Jeugd bestuur voetbal
Voorzitter
Harm Aerts 06-36035161
Secretaris en wedstrijdsecretaris
Kees van den Hoven 06-23459820
Penningmeester
Jos van den Hoven 06-12203480
Notulen en toernooien
Christ Klerks 06-12603178
Vice-voorzitter en technisch beleid 
Stan Muskens  06-37142853
Technisch beleid
Berry Kuijpers 06-38132715
Algemeen (o.a. kantine en kleding)
José van Uden  06-10608727
Technisch beleid en Algemeen
Nik van Mook, 06-12381819 
Activiteiten en divers
Rene Damen  06-52014687
Jeugdafgevaardigde

vacature

Bestuur handbal
Voorzitter
vacature
Secretaris
Linda van Beurden   06-30054447
Penningmeester
Ed van Delft 06-33773282
Jeugdbestuurslid
Jeugdcommissie
Scheidsrechterzaken:
Wendy van Hulten  06-40442684
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

Vertrouwenspersonen

André van Hulten 06-53419791 
Ingrid de Kort-Jehoel 06-31693947  

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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