




Copy inleveren voor 

donderdag 13 april
in de groene bus in de kantine.

of mail naar

clubblad@scelshout.nl

Volgende clubblad 
verschijnt op
20 april 2017

nr 3 - 2017 maart

Voor alle informatie 

verslagen en uitslagen 

kijk op

www.scelshout.nl

1

INHOUD:

Algemeen bestuur  1  

Paaseieren zoeken 3

Voetbal  5

Handbal  13

Gym 17

Kantinediensten 19

Informatienummers  20

Algemeen Bestuur
Sportiviteit
Deze keer wil ik het woord “Sportiviteit” nader onder
de loep nemen. Sportiviteit is een begrip dat ongeveer
overeenkomt met het ethos van de sport. Het omvat het
gedrag dat van een goed sportman of -vrouw wordt
verwacht wanneer hij of zij de sport uitoefent.
Sportiviteit is het naleven van de geschreven en de
ongeschreven regels die bij een sport horen. Het
tegengestelde van sportief is onsportief. Voorbeelden van
onsportief gedrag zijn legio, zoals het niet tegen het
verlies kunnen of na een overwinning extra zout in de
wonde wrijven door de tegenstander belachelijk te
maken. Wie zich niet sportief gedraagt zal hier vaak
gevolgen van ondervinden. Meestal zullen de
scheidsrechter, de trainer, de coach of eventueel
teamgenoten de sporter op diens onsportieve gedrag
aanspreken. De spelregels voorzien vaak in sancties.
Verder zal het voor de tegenstander vaak aanleiding zijn
zich eveneens onsportief te gedragen waardoor het
plezier in de sport afneemt. Het kan escaleren tot verbale
of zelfs fysieke conflicten met de tegenstander(s), waarbij
soms zelfs een team- of clubvete kan ontstaan. Ook
kunnen de team- of clubgenoten het (herhaalde) gedrag
zo stuitend vinden, dat de sporter op de club in een
sociaal isolement terechtkomt. In de zwaardere gevallen
kan of zal een club of bond optreden. Een boete,
schorsing of verwijdering zijn de middelen die dan
kunnen worden toegepast. Wanneer de onsportiviteit
schade heeft veroorzaakt (bij voorbeeld lichamelijk letsel
door het opzettelijk niet naleven van veiligheids-
voorschriften) kan de dader in een civielrechtelijke

procedure voor de schade worden aangesproken. De
precieze invulling van sportiviteit kan per sport
verschillen maar algemeen gelden de volgende normen:
• Je aan de spelregels houden, dus niet valsspelen. Ook

niet als de scheidsrechter het toevallig niet ziet;
• Je niet schuldig maken aan spelbederf.
• De scheidsrechter diens autoriteit respecteren. De

"scheids" heeft altijd gelijk;
• De tegenstander respecteren door hem of haar van te

voren en na afloop de hand te schudden. Maar ook bij
een blessure de tegenpartij de kans geven de gebles-
seerde te laten verzorgen of te laten wisselen;

• Je moet tegen je verlies kunnen;
• Je speelt altijd naar beste vermogen, ook als dit een

rivaal vooruit helpt in een competitie of als dit leidt tot
een sterkere tegenstander in de volgende fase of
competitie.

• Als de tegenstander zich onsportief gedraagt de
zelfbeheersing behouden en jezelf sportief blijven
opstellen;

• Je bij een uitwedstrijd als een goed gast gedragen en bij
een thuiswedstrijd als een goed gastheer;

• De velden of faciliteiten en kleedkamers netjes
houden, met name zeker ook bij een uitwedstrijd;

• Altijd de veiligheid van jezelf, de tegenstander, de
scheidsrechter en het publiek waarborgen.

Als we sportiviteit met elkaar kunnen opbrengen smaakt
het drankje(s) na afloop echt veel beter! 

Probeer het maar!!
Caspar van den Brandt, Voorzitter Omni SC Elshout



2



Eerste paasdag zondag 16 april 
aanvang 11.30

Sportpark “Den Donk”

Voor alle leden en kinderen van alle leden van de 

OMNI vereniging SC Elshout t/m de basisschool.

Voor de ouders is er gratis koffie

PS: denk aan een paasmandje of plastic tasje om de eieren in te doen
3

Paaseieren zoeken
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Beste quizliefhebbers,

Wegens voorgaand succes geprolongeerd: we willen jullie uitnodigen voor de

PUBQUIZ.

Op vrijdagavond 24 maart a.s. willen we in de kantine van S.C. Elshout jullie algemene kennis gaan testen. 
Dit willen we doen d.m.v. gevarieerde en onderscheidende vragen over van alles en nog wat. 

De teams mogen bestaan uit maximaal 5 personen. Verdere voorwaarden:
- Het team moet minimaal één persoon met een leeftijd van 18 jaar of hoger hebben, de anderen mogen 

een A-junior (of ouder) zijn;
- Het team moet minimaal twee personen bevatten die (oud-)lid van S.C. Elshout zijn;
- Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per team.

Zorg gerust voor diversiteit in leeftijd, interessegebieden en geslacht binnen het team en verzamel een mooi team!

Heb je interesse om mee te doen, schrijf dan zo spoedig mogelijk in via de website www.scelshout.nl, via de afdeling
Voetbal (Actueel – Activiteiten) onder de knop ‘Quiz’, kun je ‘Inschrijven Quiz’ aanklikken. 

We hebben maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in onze kantine, 
en we hanteren het motto “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Op 24 maart willen we graag rond 19.45 uur beginnen en ons streven is om rond 23.30 uur klaar te zijn.

Met vriendelijke groet,

Ciep en Henri
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q We gaan naar de Kuip!!! Helaas het is nog niet zover,

maar ons 2e is weer een ronde verder. Met een 3-2

overwinning op Brabantia is de halve finale bereikt.

Een knappe prestatie van trainers, leiders en spelers

en wellicht zit er een bekerfinale in dit jaar.

q We hebben een leuke opwèrmer bij SC Elshout

achter de rug. De Dorstvlegels werden nog even in

het zonnetje gezet door de club en Prins Stef. De

Dorstvlegels stellen al 4 jaar de “platte kar” voor de

kampioenschappen ter beschikking en hebben

afgelopen jaar zelfs deze “praolwagen” in onze

clubkleuren geverfd. Ze hebben inmiddels zelfs

investeerders in onze club gevonden.

q Het 1e blijft lekker meedraaien en het 2e heeft zelfs

kans op het kampioenschap. Dames 1 doet goed

mee en Dames 2 is in 2017 nog op zoek naar goals

(en wellicht het 1e puntje). Het 3e en 4e doen het

zoals gebruikelijk na de winterstop en carnaval erg

goed. Het 5e komt steeds dichterbij een

overwinning.

q Kortom, nu de carnaval voorbij is draait ons

“clubke” op volle toeren. Binnenkort zitten we weer

samen voor de nieuwe seizoensindeling en in april

zitten we in gesprek met de gemeente en

wethouder over onze nieuwbouwplannen. 

q Voor het overige weinig spannende zaken en

hopelijk zijn

de punten

tegen onze

b u u r m a n

Nieuwkui jk

weer binnen

voor ons

vlaggeschip.

Van de bestuurstafel, maart 2017)
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Dit wordt een ander stukje dan normaal.

Jullie weten dat ik me vaak houd aan de feiten en

gebeurtenissen van de afgelopen maand en soms zijn er

nog vermeldenswaardige mededelingen. Heel soms, als er

niet zo veel te melden is, maak ik een uitstapje en plaats

dan een stukje met een vrolijke voetnoot en dikwijls

probeer ik dan een link te leggen naar het spelletje

voetbal en/of ons SC Elshout.

Deze keer niet, deze keer lukt dat niet, deze keer zit ik

vol van, waarschijnlijk, de wedstrijd van mijn (ons) leven.

Afgelopen week ben ik samen met mijn zoon Guido naar

Barcelona geweest om de wedstrijd FC Barcelona-PSG te

zien. Wat wij daar hebben meegemaakt is met geen pen

te beschrijven. !

We hadden al direct na de loting geboekt en de affiche

was al zeer de moeite waard. De eerste wedstrijd was

een complete, totale verrassing. PSG legde zoveel druk

voorwaarts met zoveel tempo dat Barcelona, en haar

bekende systeem, totaal ontmanteld werd. 4-0!! De

return zou eigenlijk een formaliteit worden.

Ik kom superlatieven tekort om te omschrijven wat een

knotsgekke en enerverende wedstrijd we daar op 8-3-

2017 hebben meegemaakt. Alleen al het stadion en de

bijna 100.000 toeschouwers die het alom bekende lied

Barca zingen brengen je in hoger sferen.

Als je dan met eigen ogen het spel en het wedstrijd-

verloop meemaakt, dan weet je echt niet wat je

meemaakt. Ongelofelijk, je gaat helemaal uit je dak, je gaat

mee in het enthousiasme en de adrenaline kruipt tot in je

kleine teen. Je hebt echt een cooling-downperiode nodig

(zit ik nog steeds in).

Ik, wij, houden dit gevoel voor altijd bij ons, wij waren er

bij, wij hebben het gezien en echt beleefd !!

En Barca?, Barca kreeg loon na werken.

Groeten, Frie

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

17 maart Sam van den Besselaar

18 maart Inge van Bladel 

18 maart Krissie Elshout

21 maart Anouk Pullen

23 maart Ruud Lambrechts

24 maart Sjors Musters

24 maart Sanne Pelders

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

5 april Carlo van Campen

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

20 april Priscilla de Peffer

22 april Bert van Heesbeen 

22 april Bart Schoenmakers

23 april Erik Findhammer

25 april Nick van Falier

26 april Bram van Rooij 

27 april Rens de Kruijf 

28 april Mikay Bekker

28 april Annie van Hulten

29 april Cem Gedik

29 april Jeroen van Iersel



8



waardoor Sam in het veld kon gaan meevoetballen. In de

eerste helft maakten we het veld onnodig groot

waardoor het voor Wilhelmina makkelijk was om mee te

voetballen. Toen de 0-1 viel gingen we compacter voet-

ballen en kregen we ook enkele kansen op de 1-1. In de

tweede helft volop op zoek naar de 1-1. Waar veel

spelers kramp/pijntjes begonnen te krijgen moest er wel

een stap extra gezet worden om die gelijkmaker te

maken. Gelukkig viel de 1-1 waarna we op zoek konden

naar de winnende goal. Helaas wisten enkele spelers

grote kansen om zeep te helpen waardoor we onnodig

punten hebben verspeeld in de competitie. Helaas... Het

positieve was wel dat iedereen hard werkte voor elkaar!

dat was de laatste weken wel anders. Kop op en komende

week weer vol aan de bak!

Elshout A1 wint overtuigend maar maakt 10 goals
te weinig. 

Elshout A1 moest voor de eerste wedstrijd van het

nieuwe seizoen aantreden tegen OJC A6. In het

bekertoernooi wonnen we al met 10-0 van dit team. Nu

hadden ze hier blijkbaar rekening mee gehouden door

een andere keeper mee te

sturen naar ons sportpark.

De gehele wedstrijd (onder

toeziend oog van

verschillende prominenten

Elshout-mensen, waarvoor

dank voor de komst!)

speelde zich op de helft van

de tegenstander af. Echter

werden er veel kansen

gemist door spelers en

stond het vizier niet op

scherp. Met een 0-0

ruststand bespraken we af

dat we gingen proberen om

de kansen nu wel af te

werken. In de tweede helft

was Cas snel trefzeker

waarna dezelfde Cas ook de

2-0 maakte. Charlie die al

enkele kansen jammerlijk

had gemist wist wel de 3-0

te maken. Zoals de titel al

beschrijft hadden we deze

wedstrijd moeten uitlopen

naar minimaal 10-0. Een

gemakkelijke overwinning. We kunnen nu lekker

carnavallen waarna na Carnaval we toch echt

scherper moeten worden in de afwerking.

9

Verslagen
Elshout 3 weet weer wat winnen is.

Na de prijsuitreiking met de nodige biertjes achter de

kiezen, mochten we aantreden tegen RWB. Hier vielen

punten te halen, dus moesten we meteen de

tegenstander aanpakken. Nadat RWB eindelijk voltallig

aan de aftrap verscheen, begon iets na 11 uur de

wedstrijd. Elshout startte goed en drong RWB terug. Na

een kwartier schoot Joris de bal keurig in de bovenhoek.

Elshout bleef sterker en kreeg kansen op meer. Een

prachtig schot van Jordy belandde op de lat en een kopbal

van wederom Jordy werd bekwaam door hun keeper

gekeerd. Aan de andere kant was het rustig, totdat een

speler gevaarlijk op onze Berry in kwam. Het

commentaar van Berry zorgde ervoor dat beiden een

rustmoment kregen tot de rust. Bram moest zich

opofferen, zodat Tim, met ingegroeide teennagel, tot de

thee in de goal mocht staan. 5 minuten later kreeg een

speler van RWB direct rood na een kamikaze actie. Dus

was het even 10 tegen 9. Na rust kwam Berry weer terug

in de goal. Joris zorgde voor een broederdienst zodat

Heeb toch mocht voetballen. Na 10 minuten in de 2e

helft scoorde Remco na een goede actie voor de 2-0. We

gingen er eens goed voor

zitten, maar ondanks de

nummerieke meerder-

heid ging Elshout niet

beter voetballen. RWB

scoorde de aansluitings-

treffer, maar verder liet

Elshout het niet komen.

Mick miste jammerlijk op

5 meter van de goal. De

bal zijn ze nu nog aan het

zoeken. Hierdoor bleef

het 2-1 staan en vloeide

het bier weer rijkelijk.

Ondanks de matige 2e

helft trots op onze

overwinning.

Elshout A1 vergeet te
winnen van
Wilhelmina A3. 

De zaterdag na carnaval

is structureel een

moeilijke dag voor de A-

jeugd om een goed

resultaat te halen. Met een aantal zieken (waardoor zou

het komen) moesten we met 11 man aantreden tegen

Wilhelmina. Wout was bereid om ons te helpen
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Wij hopen op lekker en droog weer. Voor meer

informatie, lees de uitnodiging op pag 5 van

dit clubblad.

11

Opwérmer gezellig druk
Ondanks het feit dat de trainingen voor die

avond afgelast waren, liep de kantine voor de

opwérmer nog lekker vol. Er waren toch veel

leden van de handbal, voetbal en gym die de weg

naar de kantine vonden. Ook was de

(alternatieve) raad van de Dorstvlegels aanwezig,

later op de avond gevolgd door de echte road. Al

met al toch een geslaagde en gezellige avond.

Paaseieren zoeken
Op zondag 16 april is er een grote Paaseierenzoektocht

op Sportpark “Den Donk” in Elshout. Alle kinderen van

onze leden, sponsors en adverteerders zijn van harte

welkom.
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Van de bestuurstafel in maart 2017 
Nieuwe leden 
Deze maand hebben zich aangemeld bij onze club Kim

van Beurden en Indy Roza. Beide meisjes komen bij de F-

jeugd. Wij wensen hen veel sportief succes bij onze club.

Jumbo Actie
Afgelopen week hebben we de bestelling gedaan van de

Jumbo-actie. We mochten kiezen uit een groot aantal

sportartikelen op een website via Jumbo.

We hebben o.a. besteld een speedladder van 8 meter, 

20 ballen, hesjes, pionnen, coolpacks en 2 koelboxen. We

gaan kijken hoe we deze spullen gaan verdelen en

gebruiken.

Truien wisselen 
Momenteel hebben we weer een truientekort voor de

jongste jeugd. Zijn er kinderen die hun trui willen

wisselen tegen een grotere maat, dan kan dat bij Jeanne

de Man door het inleveren van de te kleine trui.

Zaterdag 11 maart NL DOET
Afgelopen 11 maart is het weer NL DOETdag geweest

en hebben een aantal leden het veld schoongemaakt,

borden gepoetst, netten vervangen, het beachveld

omgespit, etc. etc.

Het ziet er weer goed uit en de veldcompetitie kan

weer beginnen.

Handbalkampioenschap Heusden
Op woensdag 17 mei is er weer een schooltoernooi en

dit jaar op het sportpark in Elshout. Het toernooi wordt

samen met Avanti gehouden. 

Waarschijnlijk hebben we 6 velden nodig om alle spelers

en teams te laten spelen. We zijn op zoek naar ca 4

scheidsrechters van Elshout om die dag te fluiten. 

Wie heeft er tijd op deze woensdagmiddag van 13.30 tot

16.30 uur . 

Veldtrainingen
Kijk voor de veldtrainingen op onze site SC Elshout/

Handbal om de juiste dagen en tijden te zien.
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Verjaardagen maart-april
18 maart Krissie Elshout

22 maart Wilma van Mook 

25 maart Britt van Falier

27 maart Colleen van Delft 

1 april Ariane Rombouts

3 april Evy van den Besselaar

5 april Imke van Bladel

8 april Silvi van der Sanden 

11 april Joyce van den Hooven 

13 april Yenthe van de Pol

13 april Lotte Muskens

17 april Lotte Klijn

18 april Jolanda Hansen

18 april John van Noort

19 april Cynthia Geelen

21 april Esther van der Veer 

22 april Maud Smits

27 april Marielle Klerks

28 april Annie van Hulten 

29 april Kelly Musters

Eerste wedstrijd F2
Gisterenochtend hebben onze meiden van de F2 hun

allereerste wedstrijd gespeeld. De wedstrijd was tegen

Desk, voor de meiden van Desk was het ook de eerste

wedstrijd. Het was een superleuke wedstrijd waarin alle

meiden supergoed hun best hebben gedaan. Onze

coaches zijn supertrots op 'hun'

meiden! Er was ook heel veel

publiek, in het begin was dit een

beetje spannend, maar toen we

onze eerste goal maakte en het

publiek de meiden een heel hard

applaus gaf was de spanning

helemaal weg en vonden de

meiden het juist heel leuk dat er

zoveel mensen kwamen kijken.

Na de wedstrijd mochten de

meiden elkaar bedanken en

kregen onze meiden een zakje

chips van de meiden van Desk

ter herinnering aan hun eerste

wedstrijd. Bedankt meiden van

Desk voor de superleuke

wedstrijd en bedankt publiek voor het super goed

aanmoedigen van onze meiden. Het was een leuke

ochtend!
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adverteerders steunen ons, 

steunen jullie de adverteerders?

Koop bij onze 
adverteerders
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Facebook
Sinds kort heeft de afdeling gymnastiek ook haar eigen

facebookpagina!

Deze is te bezoeken via:

www.facebook.com/scelshoutgym

Afscheid Sanne
Vrijdag 24 februari hebben we afscheid genomen van

Sanne Pelders. Sanne heeft altijd met veel plezier de

gymlessen verzorgd, eerst als ‘hulpje’ daarna als leiding.

We wensen Sanne veel succes in haar nieuwe baan. De

kinderen zullen haar zeker gaan missen.

Clubkampioenschappen
Vrijdag 7 april vinden de jaarlijkse clubkampioenschappen

plaats. De kinderen zijn er al druk voor aan het oefenen.

Alle papa, mama’s, opa’s en oma’s zijn natuurlijk van harte

welkom om te komen kijken. Noteer dus alvast 7 april in

uw agenda.
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Verjaardagen gym
In de maanden april feliciteren wij

1 april Maria Roelofs, 

1 april Sjan v.d. Wiel

9 april Diny Schoenmakers

9 april Puck Klijn

18 april Francien Jehoel

28 april Feara Knippels

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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Lente-kleurplaat
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Kantinediensten
Week 3: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag 12 t/m zaterdag 18 maart 

Week 4: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 19 t/m zaterdag 25 maart

Week 5: Kantinedienst: Albert van der Sandenvan zondag 26 maart t/m zaterdag 1 april

Week 6: Kantinedienst:  José van Uden van zondag 2 t/m zaterdag 8 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 19 maart Annie van Hulten Ginger/Paul van Engelen 

maandag 20 maart

dinsdag 21 maart selectie

woensdag 22 maart

donderdag 23 maart 19.30-eind Annie van Hulten Arjen van de Assem

vrijdag 24 maart Pubquiz Marianne Ossenblok

zaterdag 25 maart Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 26 maart Sjef van de Wiel Ginger/Els Klerks

maandag 27 maart

dinsdag 28 maart selectie

woensdag 29 maart

donderdag 30 maart 19.30-eind Els Klerks Jolanda Hansen

vrijdag 31 maart

zaterdag 1 april Sjef van de Wiel/Bianca van Dijk (vanaf 1300)

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 2 april Bianca van Dijk Ginger/Mandy van Erp

maandag 3 april

dinsdag 4 april selectie

woensdag 5 april

donderdag 6 april 19.30-eind Sjef van de Wiel Jeanne de Man

vrijdag 7 april

zaterdag 8 april Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 12 maart Marianne Ossenblok Ginger/Jos vd Hoven

maandag 13 maart

dinsdag 14 maart selectie

woensdag 15 maart

donderdag 16 maart 19.30-eind Marianne Ossenblok Ed van Delft

vrijdag 17 maart

zaterdag 18 maart Marianne Ossenblok



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 33773282
Wedstrijdsecretaris
Wendy van Hulten  0416 377508
Jeugdbestuurslid
Jeanne de Man  0416 373956
Scheidsrechterzaken:
Lia Pulles  06 12092877
Technische Zaken:
Gerard de Wit  0416 377574

Bestuur gymnastiek
Voorzitter
Doroté Moonen 0416 382266
Secretaris
Helen Schwartzmans 06-45532222
Penningmeester
Patricia Wolfs  0416 379767
Overige bestuursleden:
vacature

Commissie tennis
Anneke 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

20






