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Algemeen Bestuur
Nieuwjaarsreceptie SC Elshout Omni
Op donderdag 5 januari jl. heeft in de kantine de
traditionele Nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden van
SC Elshout Omni.

Nadat Adri van den Hoven de afgelopen 25 jaar als
voorzitter van de Omni-vereniging de Nieuwjaars-
toespraak had verzorgd was er nu een wisseling van
de wacht. Adri had al langer aangegeven dat hij er na
al die jaren echt mee wilde stoppen en de
zoektocht naar een vervanger had nog geen
resultaat opgeleverd. Op verzoek heeft Caspar van
den Brandt vervolgens aangegeven om de honneurs
tijdelijk (ad interim voorzitter) waar te nemen.
Het bestuur gaat het komende jaar op zoek naar
een persoon (het liefst een vrouw!) die de taak van
voorzitter van de OMNIvereniging SC Elshout
definitief wil gaan invullen. Suggesties zijn welkom!

In een volle en gezellige kantine werd door de
nieuwe voorzitter diverse onderwerpen benoemd.
• Dankwoord aan Betsie Kuijpers voor haar vele

vrijwilligerswerk achter de bar in de kantine,
waarmee ze afgelopen zomer is gestopt.

• Complimenten aan de vrijwilligers die de kantine
de afgelopen zomer een fantastische facelift
hebben gegeven!

• Het ledental van SC Elshout OMNI is in totaliteit
in 2016 met 19 leden gestegen.

• De Jumbo spaaractie heeft voor SC Elshout het zeer mooie
bedrag van € 1276,- opgeleverd! Iedereen die heeft mee-
gespaard hartelijk dank daarvoor!

• Vervolgens werden de bijzonderheden (met dieptepunten
maar gelukkig meer hoogtepunten) over 2016 benoemd van
de diverse afdelingen binnen Sc Elshout Omni.

Ook zijn de plannen voor 2017 bekend gemaakt waarvan we
er hier 2 specifiek willen benoemen:
• Op dit moment wordt onderzoek gedaan of er 2

kleedkamers kunnen worden bijgebouwd of ….dat er zelfs
een geheel nieuwe kleedaccommodatie gerealiseerd kan
worden! We zijn hierover in overleg met de gemeente
Heusden! Als er sprake is van nieuwbouw zal dit echter
zeker niet in 2017 plaats vinden!

• Een nieuw onderwerp in 2017 is de BTWverplichting waar
SC Elshout aan moet gaan voldoen! De omzet in de kantine
komt boven de BTWgrens uit waardoor aan BTWafdracht
niet meer kan worden ontkomen! 

Daarna is Adri van den Hoven door Joost Smits, namens het
omnibestuur, uitgebreid in het zonnetje gezet voor zijn, op
diverse fronten, langdurige betrokkenheid en werkzaamheden
bij SC Elshout. Het was voor Adri een zeer aangename
verrassing dat hij benoemd werd tot erelid van SC Elshout. 

Adri; je hebt het verdiend!

Caspar van den Brandt
Voorzitter a.i. Sc Elshout Omni
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q Het is al weer 2017. De 2e seizoenshelft komt er

weer aan. Het is koud, het sneeuwt en uiteraard

wordt er ook weer hard aan de carnaval gewerkt.

Voor Elshout als gemeenschap een belangrijk

evenement met Prins Stef en Raad zijn we als

voetbalclub weer mooi vertegenwoordigd.

q Goed nieuws ook voor ons “clubke” want Gilbert

de Fijter heeft zijn contract verlengd als trainer van

de selectie. Gilbert is de afgelopen jaren echt een

SC Elshoutman geworden en doet het fantastisch

met zowel het 1e als het 2e. De resultaten zijn goed,

de gezelligheid spat eraf en Gilbert draagt hier meer

dan zijn steentje aan bij als verantwoordelijk trainer.

Ook de samenwerking met de andere trainers/

leiders is perfect en door de SC Elshout “hooligans”

wordt hij op handen en voeten gedragen”.

q Sjaak Moonen stopt na 8 jaar als consul. Op

zaterdag en zondag was Sjaak voor dag en dauw op

het voetbalveld alsmede tussendoor om te bezien of

de velden bespeelbaar waren en eventueel afgelast

moesten worden. Niet altijd de gemakkelijkste baan

voor een vrijwilliger en 10 mensen vragen of een

veld bespeelbaar is levert 10 meningen op. We zijn

blij dat Marinus Muskens, Gerard de Man en Gertjan

de Wit de rol van Sjaak overnemen. Namens de

gehele club danken we Sjaak voor de vele uurtjes

die hij in het consulschap gestoken heeft. Uiteraard

zet hij zijn vele andere werkzaamheden voor ons

“clubke” voort. 

q Ten aanzien van het regelen van de SC Elshout-

kleding heeft José van Uden aangegeven hiermede

bij de senioren te stoppen. De afgelopen jaren heeft

José met de PRcommissie, de teams en vele

sponsoren ervoor gezorgd dat al onze teams er

fantastisch bijlopen. De overeenkomst met JAKO en

Sportwereld met een vaste SC Elshout kledinglijn is

hierin erg belangrijk geweest. Dennis van Venrooij

zal haar taken voor de senioren overnemen samen

met iemand van de PRcommissie. José namens de

gehele club en de sponsoren bedankt.

q Bij het uitkomen van dit clubblad hebben we

inmiddels ook weer samengezeten met de

gemeente voor de accommodatieplannen. Daarbij

worden de drie plannen voorgelegd (nieuwbouw 2

kleedkamers, nieuwbouw 6 kleedkamers en nieuw-

bouw 6 kleedkamers en kantine) en verder besproken

welke richting we samen met de gemeente op zouden

kunnen gaan. Met de start van het nieuwe seizoen

willen we sowieso proberen een extra kleedkamer te

hebben, evt. via een tijdelijke unit.

q Voor de 2e helft van het seizoen hopen we dat ons

2e mee kan blijven draaien om de titel en hopelijk

ook kampioen wordt. De vooruitzichten zijn goed

na de winst op medeconcurrent Baardwijk in

december. Het 1e staat hoog in de ranglijst en laten

we hopen dat ze het goede voetbal en daarmede

haar positie op de ranglijst kan vasthouden. Het 3e,

4e en 5e en dames 1 gaan hopelijk iets vaker wat

punten sprokkelen. Dames 2 zou zich onsterfelijk

kunnen maken in de 2e seizoenshelft door voor de

1e keer punten te gaan pakken. Belangrijkste is

echter het plezier in het voetbal en niet zozeer de

resultaten.

q Over plezier gesproken, naast het stratentoernooi

(25 mei) het familie/vriendentoernooi en onderling

toernooi, is ook de Nieuwkuijk/Elshoutdag reeds

gepland op zaterdag 17 mei.

q Ook hebben we dit jaar weer een fantastisch feestje

voor de boeg. Onze Dames bestaan 10 jaar en

houden op zaterdag 26 augustus een dames-

toernooi en daarna een feestavond. Dat belooft

weer een mooi spektakel te worden zowel op het

sportieve als het gezelligheidsvlak. Ook de oud-

dames voetballers uit onze eerdere damesteam

zullen bij dit evenement betrokken worden alsmede

uiteraard al onze voetballende dames en meiden.

Een mooie mijlpaal voor onze club en hulde ook aan

de dames en hun leiders en trainers.

Van de bestuurstafel, (januari 2017)

Adri van den Hoven benoemd tot erelid
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

- Proost op het nieuwe jaar, dat het maar een gezond,

gelukkig en sportief 2017 mag worden!

- Onze felicitaties gaan dit keer uit naar Adri van den

Hoven omdat hij, tijdens de druk bezochte nieuwjaars-

receptie, is benoemd tot erelid van SC Elshout.

Verdiend vinden wij en daarmee behoort hij  inmiddels

in het illustere rijtje.

- De beste jeugdtotoverkopers zijn in de kerstvakantie

een dagje verwend in het subtropisch zwembad in Oss.

Terecht natuurlijk want ze hadden erg goed hun best

gedaan met het verkopen van de jeugtoto’s. En dan

mag daar best wat tegenover staan.

- Het indoorsoccertoernooitje is ook weer gespeeld

tussen oud en nieuw. Op sportieve wijze is de dag

prima verlopen samen met vv Nieuwkuyk.

- Verder is het op voetbalgebied erg rustig, winterstop

noemen we dat. Hoelang duurt dat? Dat ligt aan het

weer, simpel toch. Het is wachten op beter weer en

dan gaan we weer van start met nieuwe rondes en

nieuwe kansen.

Groeten, Frie

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

13 januari Jordy de Wit

14 januari Cipriaan Maes

14 januari Kris Pulles

15 januari Andres van Dijk

16 januari Jos van Hulten

16 januari Gijs Simons

16 januari Stef de Wit

18 januari Luc van Noort

19 januari Jos van Sluisveld 

19 januari Marcel Vrijhoeven

20 januari Niels van Iersel

20 januari Stijn Muskens

21 januari Lindsey van Kuijk

21 januari Lauri Mommersteeg

23 januari Wout Brok

25 januari Johan van Mook

25 januari Sjef van de Wiel

26 januari Bas van Heesbeen 

26 januari Berry Kuijpers

26 januari John van der Staak

29 januari WillemJan de Kort 

30 januari Mike Verschure

31 januari Jordy Klijn

31 januari Wim de Man 

1 februari Thomas Dankers

1 februari Chris de Gouw 

4 februari Sanne Biekens

5 februari Thijs van den Bijgaart

7 februari Marijn van Heesbeen 

7 februari Wouter van Heesbeen 

7 februari Bertie Wolfs

8 februari Albert Jehoel

10 februari Franklin van Bokhoven

11 februari Lucas Brekelmans

11 februari Rini van de Lee

13 februari Jan van Rooij 

14 februari Twan Klijn

15 februari Celeste van Dongen

16 februari Rick van Delft 

19 februari Mart van den Bosch

21 februari Richard van Hulten

22 februari Bart van Weert

25 februari Dennis van Venrooij 

26 februari Jan Schoenmakers

27 februari Max van den Oord

28 februari Bas van Beurden
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Op woensdag 28

december hebben

we weer samen met

Nieuwkuijk het

jaarlijks zaalvoetbal-

toernooi bij Soccer-

home gehad. 

Het was weer een

zeer drukke en

geslaagde dag voor

de jeugdteams van

SC Elshout en

Nieuwkuijk. Het

begon al om 09.00

met de JO9 en JO11, welke zich tot 13.00 konden uitleven op

de velden. Van 13.30 tot 17.00 waren de JO13 en JO15 aan de

beurt. In de avond was het de beurt aan de JO17 en JO19 om

hun kunsten te vertonen.

Hierbij de winnaars van iedere leeftijdscategorie:

JO9: Nieuwkuijk JO9-4

JO11: SC Elshout JO11-1

JO13: Nieuwkuijk JO13-2

JO15: Nieuwkuijk JO15-2

JO17: Nieuwkuijk JO17-2

JO19: Nieuwkuijk JO19-1 7

Topscoorderslijst SC Elshout 
Seizoen 2016-2017

bijgewerkt tot/met zondag 1 januari 2017

Naam Team Goals
David van Mook Sel 14

Mike Adriaanse Sel 11

Luc van de Aker Sel 7

Cathy van Delft VR1 7

Bart Robben Sel 6

Willem Jongen Sel 6

Thom van Delft Sel 5

Brian Zeeuwen Sel 5

Leona van de Wiel VR1 5

Dennis van Venrooij Sel 4

Joris Elshout 4e 4

Jessica de Wilt VR1 4

Thijs Lommers Sel 3

Hans Klijn Sel 3

Leo van Delft Sel 2

Maikel van Noije Sel 2

Jochem Muskens Sel 2

Luuk van Heesbeen 3e 2

Carlo van Campen 3e 2

Nick Muller 4e 2

Jan Willem van Bokhoven 5e 2

Willem Jan de Kort 5e 2

Ruud van Alphen 5e 2

Eric Findhammer 5e 2

Guido Smits 5e 2

Brit van der Sterren VR1 2

Fenna van de Wiel VR1 2

Mandy Timmermans VR2 2

Nik van Mook Sel 1

Hans de Jong Sel 1

Birk Milatz Sel 1

Dirk van Son Sel 1

Bart van Logten Sel 1

Jordy de Wit 3e 1

Ruud de Laat 3e 1

Robbert Jansen 3e 1

Naud van de Ven 3e 1

Mike van Drunen 3e 1

Bart van Banierink 4e 1

Martijn Klerks 4e 1

Erol Gedik 5e 1

Jan Schoenmakers 5e 1

Tim Waarts 5e 1

Chiel Meistrok 5e 1

Henri Klijn 5e 1

Lieke van Delft VR1 1

Danique van Berlo VR2 1

keepersklassement
Team       Goals    Wedstr.  gem

Stef de Wit sel. 4 5 0,80

Tim van Heesbeen 3e 2 2 1,00

Joost Kwetters sel. 14 10 1,40

Rens de Kruijf               sel. 14 10 1,56

Berry Kuijpers                3e 16 7 2,29

Fenna van de Wiel VR1 8 3,5 2,29

Niels van Logten 4e 15 4,5 3,33

Rob Verkooijen 4e 21 6 3,50

Maaike van Gestel VR1 16 4,5 3,56

Wout de Kruijf 5e 36 7,5 4,93

Erik Findhammer           5e 5 1 5,00

Anouk Pullen VR2 70 8 8,75

Diedi Muller VR2 20 1 20,00

Zaalvoetbaltoernooi bij
Soccerhome 2016



8



9

Nieuwe inloopshirts voor Vrouwen 1
Onze vrouwen 1 zijn sinds kort in

nieuwe inloopshirts te bewon-

deren, welke gesponsord zijn door

steenhandel Rivieren-gebied en

groente-kwekerij de Naulanden. De

shirts zijn onlangs in het bijzijn van

de sponsoren uitgereikt, waarna de

vrouwen hun thuiswedstrijd in de

inloopshirts speelden om ze te

kunnen tonen aan het publiek. Wij

willen beide sponsoren hartelijk

danken voor de sponsoring van de

inloopshirts

en hopen dat

de vrouwen

er veel jaren

plezier van

zullen hebben.

Wedstrijdshirts voor Vrouwen 2
Het dit jaar begonnen team Vrouwen 2 hebben hun shirts

ontvangen, welke gesponsord zijn door Ad Muller

montage en Teamwereld. Het heeft enige tijd geduurd

maar de shirts zijn onlangs uitgereikt aan het team in het

bijzijn van Ad en Rene. Als club is het prachtig dat we nog

steeds een groeiende vereniging zijn en danken Ad Muller

montage en teamwereld voor de sponsoring van de

shirts. We hopen dat het Vrouwen 2team er nog lang en

succesvol gebruik van kan maken.
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Van de bestuurstafel in januari 2017 
De Beste Wensen
Uiteraard wensen wij alle leden de beste wensen voor

2017, dat het een sportief en goed jaar mag worden. We

hopen op veel nieuwe aanwas, op alle fronten en zullen

daar als bestuur de nodige aandacht aan schenken.

Zwerfafval
In de maand maart lopen we weer met Ed als leider en

de D-jeugd, die hem daarbij helpen. Jaarlijks brengt dit

een mooi centje op voor de clubkas. Het team hoort hier

nog meer van.

DromenDoenHeusdenDag op 2 april 2017 
De DromenDoenHeusdenDag bestaat 5 jaar en dat wil

de Gemeente eenmalig vieren in alle dorpskernen.

Hiervoor zijn sociaal culturele verenigingen aangeschreven.

Op initiatief van het bestuur van D’n Elshof kunnen alle

verenigingen meedoen uit Elshout. 

Op deze dag is het mogelijk om met een hop-on- hop-off

bus alle 11 kernen te bezoeken in de gemeente Heusden.

In de kernen kunnen verenigingen zichzelf presenteren. 

Wij als handbal willen daar ook aan meedoen en zoeken

nog een paar vrijwilligers om even een paar uur te helpen

op deze dag.

Komende tijd zullen er nog vergaderingen zijn hoe we

het e.e.a. zullen gaan uitvoeren. Jullie horen er nog meer

van.

13

Handbalkanjers gezocht

Wie komt onze jongste jeugd versterken? 

Deze meiden van de F2 zijn op zoek naar nieuwe

teamgenootjes. Lijkt het je leuk om te handballen? Kom

dan gratis meetrainen op donderdag van 18.15 uur tot

19.15 uur in de gymzaal van de basisschool in Elshout.

Aanmelden hiervoor kan bij Jeanne de Man 0416-373956

of jengdeman@home.nl. 
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maal stuiteren. Dat was

eerst super moeilijk maar

als je maar goed door je

knieën zakte ging dat veel

beter. En nog was de

middag niet voorbij, een

super moeilijk gooi- en

verdedigingsspel waarbij

Floor en Yfke het

"geluk"hadden om tegen

Luc te moeten gooien

....maar die was groot en

breed dat viel niet mee.

We sloten af met een

shoot-out op Luc, die was

bijna niet te passeren. Een

vette High five voor Frank

en Luc!

Als laatste van vandaag de C en D jeugd tegelijk, een

flinke groep van 14 fanatiekelingen. We begonnen met een

stuit- en afpakspel, let op waar de verdediger is....veel

werp, vang en "blijf in beweging" oefeningen. We hebben

geleerd om op het juiste moment in beweging te komen

zodat je de bal in de loop kunt vangen. Ook bij tienbal.

daarna ook het overkaatsspel, maar nu met z'n vieren.

laag bij de grond blijven in de verdedigende houding. Als

laatste instarten, passeren met en zonder bal en afronden

op goal met die grote Luc op goal, dat viel niet mee om

die te passeren

Al met al een super geslaagde middag, ook met dank

aan Daniek van Hulten en Daniek Klijn.

Ook namens het bestuur willen we Frank en Luc van

harte bedanken voor deze leuke en leerzame middag.

Wat ons betreft zeker voor herhaling

vatbaar, de meiden hebben een keileuke

middag gehad 15

Handbal clinic woensdag 28 december 2016
Afgelopen woensdag 28

december hebben we weer de

jaarlijkse jeugdhandbalmiddag

gehad. Dit jaar kregen de

kinderen een super leuk

programma aangeboden door

Frank van Ommen. Frank is in

de handbalwereld een zeer

bekende naam als speler,

trainer en coach bij onder

andere Tachos Heren in

Waalwijk. Behalve Frank was

ook zijn zoon Luc (speler van

Tachos heren 1) erbij.

De F jeugd mocht als eerste

beginnen. Er was een groot

parcours uitgezet met matten

en banken en pionnen....dat zag er wel spannend uit.

Als eerste begonnen we met een soort van stoelendans,

we moesten heel snel zijn en letten op het fluitje. Maar

dit werd steeds moeilijker met allerlei opdrachtjes,

opletten welke mat hij aanwijst en dan ook nog eerst

gaan zitten en liggen op de buik. Daarna mochten we

ballen stelen van de mat en ook bij elkaar wegpakken.

Heel spannend wie het meeste ballen kon pakken, wie

het meeste ballen weg kon halen bij de andere teams.

Ook dit werd steeds moeilijker omdat we moesten

hinkelen en springen vooruit maar ook achteruit.

We sloten af met een wedstrijdje onderling bij Daniek.

Om half 3 was de beurt aan de E jeugd.

We mochten meteen flink aan de bak met een tik- en

verlos spel, poeh dat was vermoeiend. Daarna kregen

we een "in de loop vangen en gooien oefening"

gevolgd door een spel waarbij we de bal juist niet

mochten vangen maar terugkaatsen na een of twee



adverteerders steunen ons, 

steunen jullie de adverteerders?

Koop bij onze 
adverteerders
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Verjaardagen januari-februari
12 januari Daniek Klijn

14 januari Sanne de Hart

16 januari Emmy Turkenburg

22 januari Lotte van Bladel

28 januari Sien van den Assem

29 januari Inge van Noort

29 januari Myriam van Sluisveld 

30 januari Simone van de Pol

31 januari Britt Verbeek

1 februari Angelique van Sluisveld 

4 februari Daantje Cuijpers

5 februari Silvie Pulles

11 februari Jeanne van der Sanden 

16 februari Eefje van Wezel

18 februari Robin van Delft 

19 februari Marja van de Bijgaart 

21 februari Gitte Lommers

27 februari Janne van Bokhoven 

28 februari Alina Klerks

28 februari Pien Simons

Jumbo Actie geslaagd 
Er is een geweldig bedrag opgehaald voor SC Elshout met

de verenigingsactie van de Jumbo van maar liefst

€1276,03.

Dit bedrag wordt onder de drie afdelingen voetbal,

handbal en gym gedeeld en zal gebruikt worden voor

nieuwe materialen.

Allemaal bedankt voor het meesparen bij de Jumbo.



Ophalen oud papier
Beste ouders en dames van de Gym.

Het ophalen van het oud papier blijft voor het komend jaar

weer hetzelfde als voorgaande jaren. Dus zijn we drie keer per

jaar (februari, juni en oktober) aan de beurt voor het ophalen

van oud papier.

Op zaterdag 11 februari is het weer de beurt aan de

gymnastiekafdeling om oud papier op te halen voor hun club.

We werken met twee ploegen. De eerste ploeg: ouders van de

kinderen starten om 9 uur met 3 à 4 personen. Zij worden om

11.00 uur afgewisseld door de dames van de gym ook 3 à 4

personen. Dan is er ook tevens gelegenheid voor een kopje

koffie met worstenbrood. Bovendien is het ook nog eens

gezond, frisse buitenlucht en flink wat beweging. 

We beginnen dus om 9.00 uur bij café “In den Gekroonden

Hoed”

De tweede groep start om 11.00 uur bij de familie Groot ook

aan de Heusdenseweg nr. 1. Dus beste mensen help ons een

handje en geef je op bij de leiding. Het brengt toch weer een

mooi geldbedrag in het laatje voor de club.

Wij rekenen op U,

Het bestuur, afdeling gymnastiek.

18

Verjaardagen gym
In de maanden januari en februari feliciteren wij

23 januari Gofie van Son

1 februari Corrie Werther

4 februari Bo Willemse

13 februari Tineke Baaijen

20 februari Johanna de Bont

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

Nieuwjaarsborrel Dames Gym
Op dinsdag 10 januari hebben de dames

van de gymnastiekvereniging de training

weer hervat. Met frisse moed beginnen

ze aan de tweede helft van het seizoen.

De opkomst is altijd groot te noemen,

dus ze hebben er allemaal zin in.

Traditiegetrouw gaan de dames hierna

ook altijd genieten van de Nieuwjaars-

borrel, die dit jaar gehouden werd bij

Tineke van Baayen. Het was weer een

gezellige drukte die begon met koffie en

gebak. Daarna kwam er iets anders op

tafel en dat maakte de tongen pas echt

los, hiermee hebben ze eigenlijk nooit

moeite.

De gastvrouw had overigens ook nog

voor lekkere hapjes gezorgd, en dat gaat er ook altijd wel

in. Hiervoor werd Tineke bedankt met een bloemenbon.

Voor Toon, de trainer was er uiteraard ook weer een

presentje in de vorm van een cadeaubon van ‘Intersport’

het was weer een gezellige avond voor de dames van de

gym, dankzij Tineke en Wim van Baayen voor hun

gastvrijheid. 

Hartelijk bedankt hiervoor.
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Kantinediensten
Week 3: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 15 t/m zaterdag 21 januari 

Week 4: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 22 t/m zaterdag 28 januari

Week 5: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 29 jan t/m zaterdag 4 febr

Week 6: Kantinedienst:  José van Uden van zondag 5 t/m zaterdag 11 februari

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 22 januari Annie van Hulten Ginger

maandag 23 januari

dinsdag 24 januari selectie

woensdag 25 januari

donderdag 26 januari 19.30-eind Annie van Hulten Ruud Lambrechts

vrijdag 27 januari

zaterdag 28 januari

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 29 januari Bianca van Dijk Ginger/Mandy van Erp 

maandag 30 januari

dinsdag 31 januari selectie

woensdag 1 februari

donderdag 2 februari 19.30-eind Els Klerks Yvonne van Rooij

vrijdag 3 februari

zaterdag 4 februari Marianne Ossenblok/Bianca van Dijk (vanaf 1300)

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 5 februari Sjef van de Wiel Ginger/Els Klerks

maandag 6 februari

dinsdag 7 februari selectie

woensdag 8 februari

donderdag 9 februari 19.30-eind Sjef van de Wiel Hans van Heist

vrijdag 10 februari

zaterdag 11 februari Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 15 januari Marianne Ossenblok Ginger

maandag 16 januari

dinsdag 17 januari selectie

woensdag 18 januari

donderdag 19 januari 19.30-eind Marianne Ossenblok Wim Kolsters

vrijdag 20 januari

zaterdag 21 januari



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
Joost Smits  0416 376210  

Bestuur Voetbal
Voorzitter
Joost Smits  0416 376210  
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 
2e secretaris, elftalbegeleiding 
en beheer installaties  
Jan Willem van Bokhoven  073 5185901
Jeugdzaken
Fried Smits  0416 377570

Jeugd bestuur voetbal
Voorzitter
Fried Smits  0416 377570
Westrijdsecretaris
Kees van den Hoven  0416 378211
Tweede secretaris
Luc Dankers  0416 379999
Penningmeester
Jos van den Hoven  0416 379330
Ledenadministratie en divers
José van Uden  0610608727
Technisch beleid_ aandachtsgebied pupillen
Dick van Delft  06 12887939
Technisch beleid_ aandachtsgebied junioren
Marcel Vrijhoeven 
Toernooien en divers
Stan Muskens  06-37142853
Jeugdafgevaardigde

Bestuur handbal
Voorzitter
Albert van der Sanden  0416 377633
Secretaris
Henriëtte van Noort  0416 377382
Penningmeester
Ed van Delft 06 51200110
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 Klijn  0416 377388  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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