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Algemeen Bestuur
Lente

Met het verschijnen van dit clubblad is ook de lente

aangebroken. Een periode van langere dagen en

ontluikende natuur. De heerlijk in bloei staande

krokussen zijn vaak de eerste voorboden van een

naderende lente. Veel mensen worden hier vrolijk van en

kijken uit naar de zonnige periodes die een lente ons al

kan bieden. En … dit jaar helemaal …. Corona is nog

onder ons (en carnaval heeft daar wederom geen goed

aan gedaan …) maar maakt mensen veel minder ziek dan

in de beginperiode. De maatschappij en het sociaal leven

gaan weer open en wat hebben we daarnaar verlangd!

Want hoe bijzonder is het toch dat wat in maart 2020

nog heel gewoon was, in maart 2022 zo erg naar wordt

verlangd!

Sportief gezien wordt ook alles weer (bijna) normaal. We
mogen weer..! We hebben nog wel te maken met de

naweeën van corona waardoor de bezetting van de teams

nog regelmatig niet op orde is maar ook daar komt

geleidelijk aan weer verbetering in.

Komende juni viert de afdeling handbal hun uitgestelde

50-jarig bestaan. Dat begint al op 26 maart met een Rik-

en Jokertoernooi in ’t Rad (inclusief een loterij met

mooie prijzen!) om daarmee wat extra financiën binnen

te krijgen om in juni nog fijner te kunnen feesten. 

Dus hierbij een oproep … geef je op voor een avondje

lekker rikken of jokeren en als je zelf niet kunt rikken of

jokeren spoor je vader/moeder/opa/oma aan om

daarnaartoe te gaan!

Over de startdatum van de nieuwbouw wordt nog druk

onderhandeld met de gemeente en de aannemers. Nog

niet alle problemen om te kunnen starten zijn opgelost,

maar met wat extra vertraging, gaat dat ook weer

goedkomen.

Voor nu, geniet van de langer wordende dagen en die 

o-zo-wonderlijke natuur die ons elk jaar weer verrast

met tot leven komen van bloemen, planten en dieren.

Binnenkort weer genieten van vers gemaaid gras ….

Heerlijk!

Caspar van den Brandt Voorzitter SC Elshout omni
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club. In totaal 30 jaar lang een kaderfunctie met 25 jaar

lang sportparkdienst en 7 jaar leider.   Maar het meest

opzienbarende zijn de 13 keren dat Peter meeging op

zomersportkamp. Vele (oud)leden zullen daar Peter nog

het best van herinneren.

We wensen de familie en bekenden veel sterkte

toe met het verlies van Peter.

q Goed om hier nog te vermelden dat het contract

met onze trainer Gilbert voor nog een seizoen is

verlengd. Gilbert, de spelersgroep en dus ook het

bestuur zien nog volop kansen om, hopelijk, nog een

zeer succesvol seizoen er bij te doen.

q Wat de bouwactiviteiten betreft zitten we in een

belangrijke fase. De vergunningen lopen en de

uiteindelijke finaleklap is toch echt in zicht, aldus

Arjan v.d. Hoven als woordvoerder van de

bouwcommissie. Als de aannemer en de wethouder

welwillend meewerken dan zou het zomaar kunnen

dat....!   Ik verwijs jullie naar zondag 10 april. Kom

dan naar ons sportpark, bekijk de wedstrijd van ons

eerste en doe mee met allerlei spellen. De

sponsorcommissie is aanwezig   om de nodige info te

verschaffen inzake de nieuwbouw. Noteer die dag in

je agenda!

q Het kan weer, het mag weer, eindelijk kan het publiek

ook weer komen en gezellig de kantine bezoeken.

q De komende maanden wordt het druk maar dat

geeft niet, dat kunnen wij, we hebben er lang genoeg

naar uitgekeken.

q Ik reken op jullie medewerking en hopelijk zien we

elkaar op onze mooie, gezellige club.

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (maart 2022)
q Het voorjaar is begonnen, eindelijk de zon, beter

weer en weer zin om buiten te zijn.

q Carnaval is inmiddels weer achter ons en we zijn

verlost van een heleboel nare beperkingen die ons al

zo lang opgelegd waren. Tijd dus om vooruit te

kijken, hoogste tijd om het ‘normale’ voetbal weer

eens te beleven.

q De competities worden uitgespeeld en dat betekent

dat er nog veel wedstrijden gespeeld moeten

worden en dat het dus een heel druk programma

gaat worden. Alle mogelijke speeldagen worden

benut en zelfs dan nog moeten we rekening houden

met een langer seizoen dan normaal.

q Kan dat allemaal zomaar? Goeie vraag, ja maar... het

zal van ons allemaal nog de nodige inspanning vergen.

De ervaringen van dit najaar hebben we al en dat

houdt in dat er in onderling overleg alle teams elkaar

zullen moeten helpen. Wat dachten jullie van het

invullen van scheidsrechters, sportparkdieners,

kantinemensen etc. Ook op zaterdagen en zelfs

doordeweekse wedstrijden behoren tot de

mogelijkheden.

q Daarnaast zijn we al in overleg met de gemeente

over het onderhoud van de velden. Ook hier wordt

goed gekeken naar het uitlopen van de competities

maar zeer zeker ook naar het hervatten van de

trainingen na de vakanties ivm de nodige weken dat

je niet op de velden mag.
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Een droevig bericht
Onlangs hebben wij het bericht ontvangen dat op 25

maart jongstleden ons oud kaderlid Peter Veltman is

overleden.

De laatste jaren was Peter door gezondheidsklachten

niet zo vaak meer bij ons op het sportpark, maar ik wil u

toch meenemen naar een eerdere periode. Toen zijn

zoon Dirk ging voetballen werd Peter (mede) leider bij

de F-jes en zo bleef hij al die jaren verbonden aan onze

De ingeschreven teams hebben reeds bericht hierover

ontvangen en zijn dus van harte welkom.

Pubquiz
De Pubquiz die oorspronkelijk gepland stond op vrijdag

10 december 2021 is verplaatst naar vrijdag 18 maart

2022.
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Ook willen we de wedstrijdsecretaris bedanken voor zijn

inspanningen voor het verzetten van vele wedstrijden.

Iets wat hopelijk verleden tijd is nu corona op zijn retour

is.

Er is weer begonnen met de voorbereidingen voor het

nieuwe seizoen. De inventarisatie binnen de teams is

gestart en de wensenformulieren kunnen binnenkort ook

ingevuld worden. Al snel kunnen we ons dan gaan buigen

over de indelingen van de teams, trainers en leiders voor

het komende seizoen. Altijd weer een hele klus om het

voor iedereen zo goed als mogelijk naar wens in te delen.

Een uitdaging die we graag aangaan!

Harm Aerts

Voorzitter jeugdbestuur voetbal

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Samenwerken
Een kop die zeker geldt voor SC Elshout, samenwerken

zien we terug in het helpen van de elftallen onderling in

de jeugd maar ook richting de senioren. Hier wordt

samengewerkt om te zorgen dat er voldoende spelers op

het veld staan. Door corona komt het nog wel eens voor

dat er niet genoeg spelers binnen het eigen elftal zijn en

dit wordt prima opgelost vanuit de andere teams. Een

pluim hiervoor!

Ook met stichting Zaandhaozenlaand wordt er samen-

gewerkt. Gelukkig was er weer voldoende ruimte om iets

te organiseren voor carnaval. De garderobe is weer

gedurende 2 dagen door ons bemand, tijdens de

jeugdmiddag en de prijsuitreiking. Dit komt ten goede aan

onze jeugdafdeling. Alle vrijwilligers enorm bedankt voor

jullie inzet.
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

11 maart John van Beveren

12 maart Maaike Muller - van Gestel

12 maart Brian Zeeuwen

13 maart Ruud van Mook

13 maart Willem Verdijk

13 maart Bas van Weert

15 maart Niels Brok

15 maart Martien van Delft 

17 maart Sam van den Besselaar

17 maart Roo van Velden

18 maart Inge van Bladel 

23 maart Ruud Lambrechts

24 maart Sjors Musters

25 maart Gerard Verhoeven

26 maart Marcel van Heesbeen 

27 maart Erik van Delft 

28 maart Stan de Jong

1 april Yanto van Berkel

2 april Bram de Gouw

2 april Wout de Kruijf 

3 april Lars Theunissen

4 april Dimitri Elschot

5 april Carlo van Campen

5 april Ties Musters

5 april Koen van Weert

6 april Patrick van Delft 

6 april Melissa van Dun

7 april Alex Smits

9 april Linde van den Bosch

10 april Ruud van Alphen

10 april Rens van Falier

11 april Janiek van Delft

11 april Wim Moonen

14 april Jody Klerks

14 april Sjoerd Schoenmakers

15 april Hans de Jong

16 april Marinus Muskens

17 april Jim Muller

22 april Bert van Heesbeen 

22 april Bart Schoenmakers

23 april Erik Findhammer

24 april Max Willemse 

25 april Nick van Falier

25 april Timo Willemsen

26 april Bram van Rooij 

27 april Rens de Kruijf 

28 april Mikay Bekker

28 april Annie van Hulten

28 april Feara Knippels

29 april Cem Gedik

29 april Jeroen van Iersel
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Maar ook met vele andere

vrijwilligers, in 2012 werd er een

club van 5 vrijwilligers opgericht die

iedere woensdagmorgen op ons

sportpark alle voortkomende werk-

zaamheden zouden gaan uitvoeren. Als je

dan ziet en hoort hoe dankbaar het hele SC Elshout

bestand is, en de complimenten die wij ontvangen dan

kan ik alleen maar zeggen dat SC Elshout een TOPclub is.

Kijk maar naar het onderhoud van onze velden,

beplantingen enzovoorts. 

Toen heb ik ook nog mede de nieuwe ballenwagens

ontwikkeld en gemaakt. Als je dat dan ziet als het in

gebruik is en hoe er mee omgegaan wordt, geweldig! Een

heel groot compliment voor al die mensen. Het totale

ballenhok is toch een prachtig iets. 

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilligerswerk dat
je doet voor ons clubke?
De uitstraling die iedere vrijwilliger laat zien om zijn

‘dingetje’ zo goed mogelijk te doen. Je kunt het bij ons

clubke alleen maar goed doen, ik bedoel er zijn altijd

weinig negatieve reacties en dat is zo fijn. Altijd die

waardering is echt top en dat al 50 jaar lang!

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
Om te beginnen is dat die woensdagmorgenploeg (voor

alle duidelijkheid zijn Gerard Verhoeven, Toon de Man,

Marinus Muskens, Gerard van Mook, Jos van Sluisveld en

ik dan aanwezig) bij aankomst is er altijd koffie en het

Elshoutse praatje.. Daarna werkbespreking en dan aan de

gang. 

Maar het leukste samengevat, iedereen doet gewoon.

Hoe leuk kan dat zijn!

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Tegen alle leden zou ik willen zeggen. Blijf een positieve

uitstraling doorgeven aan ieder die het horen wil. Dat is

onze kracht, want tenslotte een voorbeeld zullen we

blijven voor heel veel andere verenigingen. 

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Voor mij is dat een iemand, met wie ik ook jaren heb

samengewerkt heb. Een geweldige man voor SC

Elshout, Kees van den Hoven. 

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

In het zonnetje:  Riny van der Schoot
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.

Riny is een vrijwilliger waar onze club al vele jaren op kan

bouwen. Niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk. Vaak op

de club te vinden en nooit te beroerd om zijn handen uit

de mouwen te steken. Mede door Rinus ligt het

sportpark er iedere week weer tip top bij en kan er door

de leden worden gevoetbald.  

Hoe ben je bij SC Elshout betrokken geraakt?
Dat is ontstaan doordat ik bij Lips ging werken in 1970

en in Drunen ging wonen. Door contacten met Sjef

Reijnaarts die toen ook voetbalde bij SC Elshout haalde

hij mij over om mee te gaan naar deze club. Zo gezegd en

gedaan, zo is het tot op heden dat ik door het Elshoutse

enthousiasme het nog steeds een geweldige vereniging

vindt. 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij SC
Elshout?
Het is eigenlijk ontstaan uit jeugdvoetbal. Door de jaren

heen werd dat steeds meer. Ze zochten jeugdleiders en

daar heb ik toen een invulling aan gegeven en dat vond ik

erg leuk om te doen. Maar na langere tijd werd het

vrijwilliger zijn steeds meer en omdat de clubbelangen

goed waren deed ik daar gewoon in mee. Maar wel altijd

met heel veel gezelligheid en bakken vol inzet. 

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Dat zijn eigenlijk best wel veel dingen. Zoals ik net al

aangaf ben ik begonnen als jeugdleiding. Dat heb ik 25 jaar

gedaan. Daarnaast heb ik zo goed als alle verbouwingen

mee uitgevoerd en geholpen bij de werkzaamheden die

gedaan moesten worden. 
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Puzzel
Woordzoeker hoofdsteden
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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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Paaseieren zoeken

Eerste paasdag Zondag 17 april
van 11.30 tot 12.30 Sportpark “Den Donk”

Voor alle leden en kinderen van de leden van de OMNI vereniging SC Elshout t/m de basisschool.

Voor de ouders is er gratis koffie en thee.
P.S. denk aan een paasmandje of plastic tasje om de eieren in te doen.
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Van de bestuurstafel in maart 2022
Voorjaar in de lucht

Na een milde winter hebben we al weer mogen genieten

van de eerste zonnestralen. Samen met de zonnestralen

komen meestal ook de lentekriebels. Kriebels om weer

lekker buiten in je tuintje te werken, om er weer heerlijk

op uit te gaan en zo zijn bij ons ook weer de kriebels

gekomen om weer lekker buiten te gaan handballen! De

handbalvelden verdienen na de winter altijd een grondige

opfrisbeurt met onkruid wieden, de dug-outs poetsen,

kleine onderhoudsklusjes en de reclameborden soppen.

We maken ons weer klaar voor het buitenseizoen!

Ereburger Zaandhaozenlaand 2022

Er wordt gedurende de carnavalsperiode altijd een

prominente inwoner van Elshout benoemd tot Ereburger

Zaandhaozenlaand van het jaar. 

Dit jaar, in het jaar waarin alles anders is, was de

verkiezing op carnavalsmaandag bij de DOOS. 

Prins Stef maakte er een afvalrace van waarbij al heel snel

veel kandidaten afvielen. Er bleef er maar één over die

aan alle voorwaarden voldeed en dat was onze oud-

voorzitter Albert van der Sanden. 

Dit jaar viel hem deze eer te beurt en dat is uiteraard

meer dan terecht.  Voor al zijn verdiensten voor het dorp

en voor de afdeling Handbal in het bijzonder waar hij vele

jaren de voorzittershamer vasthield. Maar niet alleen

voor de handbal, ook zet hij zich nog steeds in voor van

alles rondom ‘t Rad en is hij nog verbonden aan het wel

en wee rondom de bouw van de nieuwe kantine van de

OMNI SC Elshout. 

Albert, van harte gefeliciteerd met de benoeming tot

Ereburger Zaandhaozenlaand 2022!

Het bestuur

Volop activiteiten

De kalender loopt al aardig vol met leuke activiteiten

voor jong en oud dus noteer maar vast in je agenda:

26 maart: 19.30 uur

Rik- en jokeravond in ’t Rad t.b.v. 50-jarig

bestaan

10 april: 13.30 uur

Bouwersbal OMNI activiteit op Sportpark

Den Donk

17 april: 11.30 -12.30 uur

Paaseieren zoeken OMNI-activiteit op

Sportpark Den Donk

1 juni: 15.00u-18.00 uur

Scholentoernooi (locatie nader te bepalen)

18 juni: Feestweekend jeugd 50-jarig bestaan

25 juni: feestavond 50-jarig bestaan

Aangemelde leden:

Miranda Jehoel (jeugdcoach)

Gerdina van de Wiel (jeugdcoach)
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Albert van der Sanden ereburger Zaandhaozenland
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Leuke handbalfamilie, 
de zussen Suzan, Annemiek en Marloes Rombouts. 

Foto in handbaltenue met precies 7 jaar er tussen 😊



Wedstrijdverslag handbal D1 SC Elshout
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11 maart Femke van Rooij

11 maart Gerard de Wit

12 maart Suzan Rombouts

13 maart Linda van Beurden-Knippels

14 maart Patrick van Helvert

19 maart Ian van Helvert

25 maart Britt van Falier

27 maart Colleen van Delft

30 maart Kelly Koks

1 april Ariane Rombouts

3 april Evy van den Besselaar

11 april Joyce van de Hooven

13 april Lotte Muskens

16 april Chantal van Hensbergen - Oome

17 april Lotte Klijn

18 april John van Noort

18 april Jolanda Hansen-Klerks

19 april Cynthia Geelen

22 april Maud Smits

27 april Mariëlle Klerks

28 april Annie van Hulten

Verjaardagen maart-april

Zondag 13 februari speelden wij een handbal-uitwedstrijd

in Schijndel. 

We moesten tegen Zephyr D1, een team met alleen maar

jongens en wij zijn met alleen meisjes dus het was een

jongens tegen de meisjes wedstrijd. 

Het was heel de wedstrijd erg spannend het ging namelijk

heel lang gelijk op. 1-1, 2-2 enz. Tot 4-4 , want daarna liep

Zephyr uit naar 8-4. Gelukkig voor ons haalden we het

weer in doordat wij een paar mooie aanvallen hadden en

toen stond het weer 8-8 gelijk. Daarna stonden we soms

met 1 of 2 punten achter. Toen het rust was stond het 11-

11 heel spannend. Er was een hele lange jongen die kon

snel rennen en deed hij een hele hoge sprongschot. Hij

gooide de bal heel hard in het doel. Het was heel moeilijk

om hier tegen te keepen. Daarom stonden we weer

achter met ongeveer 1 punt. En dat bijna heel de

wedstrijd. Tot het laatst toe bleef het nog wel even

spannend, want we stonden gelijk met 20-20. Op het

einde had de tegenpartij de bal afgepakt en toen

scoorden zij. Uiteindelijk werd het 23-20 voor de

tegenpartij. We hadden ons best gedaan maar ze waren

net iets sterker. De jongens hadden gewonnen. ☹

Groetjes Merle en Renske
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Verjaardagen gym, In de maanden maart en april feliciteren wij

11 maart José Groot

11 maart Isabel van Herwijnen

30 maart Dana Khodadadi

1 april Maria Roelofs

9 april Diny Schoenmakers

10 april Nouk Muller

14 april Yvette Vrijhoeven

18 april Francien Jehoel

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
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Kantinediensten
Week 7: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag  13 t/m zaterdag 19 maart

Week 8: Kantinedienst: Bertie Wolffs van zondag 20 t/m zaterdag 26 maart

Week 9: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 27 maart t/m zaterdag 2 april

Week 10: Kantinedienst: José van Uden van zondag 3 t/m zaterdag 9 april

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 20 maart Jos van den Hoven Els Klerks/Martijn Klerks

maandag 21 maart

dinsdag 22 maart

woensdag 23 maart

donderdag 24 maart 19.30-eind Marinus Muskens Thijs Lommers

vrijdag 25 maart

zaterdag 26 maart Nicole van Hulten Jos vd Hoven (na 13.00 uur)  

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 27 maart Bianca van Dijk           Jos vdHoven/Dennis Jansen/Stan Lommers

maandag 28 maart

dinsdag 29 maart

woensdag 30 maart

donderdag 31 maart 19.30-eind Nicole van Hulten Ruud Lambrechts

vrijdag 1 april

zaterdag 2 april Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 3 april Bianca van Dijk Els Klerks/Jos vd Hoven

maandag 4 april

dinsdag 5 april

woensdag 6 april

donderdag 7 april 19.30 - eind Marinus Muskens Yvonne van Rooij

vrijdag 8 april

zaterdag 9 april Bianca van Dijk Jos vd Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 13 maart Annie van Hulten Jos vd Hoven/Paul van Engelen

maandag 14 maart

dinsdag 15 maart

woensdag 16 maart

donderdag 17 maart 19.30-eind Annie van Hulten Antwan Knippels

vrijdag 18 maart quiz Bianca van Dijk Jos vd Hoven

zaterdag 19 maart 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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