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Algemeen Bestuur
Trots en Tevreden

Soms bekruipt je een moment van trots en tevredenheid!

Ik had jl. donderdagavond 8 februari in onze kantine zo’n

moment. Op deze avond vond d’n opwermer voor

carnaval plaats. Toen ik aan kwam fietsen dacht ik nog dat

de opkomst niet erg groot was want er stonden maar

zeggen en schrijven 5 auto’s op de parkeerplaats … In

mijn gedachten vormde zich het beeld dat dit kwam

omdat er diezelfde avond in ’t Rad de sleuteloverdracht

van de gemeente Heusden werd gehouden en het daar

bomvol was en het hier dus niet druk kon zijn.

Toen ik echter de poort in draaide om mijn fiets weg te

zetten stuitte ik op een muur van fietsen. Het fietsenhok

was afgeladen vol. Helemaal achteraan en via een zeer

nauw paadje kon ik mijn fiets nog ergens tussen wringen.

Vol goede moed naar binnen want ik had zin in een flesje

bier en “wè slappe klets”. Binnen was het gezellig en druk.

Veel aanwezigen waren verkleed en wat mij direct opviel

was dat er  heeeeel veel jeugd aanwezig was! En ……dat

er een prachtige verdeling aanwezig was tussen de

jongens en de meiden. Leden van de voetbal en de

handbal en vrienden daarvan hadden allemaal de gang

naar de kantine gevonden. Achter de bar hadden ze het

hartstikke druk maar alles ging snel en met een lach. De

(wijn)glazen werden met een zeer goede maat gevuld wat

aan de voorkant van de bar ook weer met een lach werd

ontvangen. De avond ging snel voorbij en werd onder het

genot van een paar mixed hapjes en een schrobbelèrke

steeds gezelliger! En toen …. toen keek ik eens rond en

kreeg dat “geluksmomentje” …. Waarin een klein dorp

met zo’n mooie omni-vereniging groot kan zijn!!

Trots en tevreden pakte ik nog een laatste flesje bier. De

carnaval was weer goed begonnen!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter Omni SC Elshout
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inmiddels ook haar eerste punten van het nieuwe

jaar binnen met een overwinning op Vlijmen.

q Het tafelvoetbaltoernooi kon uiteraard wel

doorgang vinden. Georganiseerd door onze selectie

namen maar liefst 26 teams deel aan dit leuke en

gezellige toernooi. De winnaars zie je iedere

donderdagavond aan de voetbaltafel staan!

q Belangrijk nieuws is natuurlijk wel dat we de

voorbereidingen op het 50 jarig bestaan van SC

Elshout reeds begonnen zijn. Een groot aantal leden

was op de brainstormavond aanwezig en hierbij zjin

de eerste ideeen geformuleerd voor het 50 jarig

bestaan. De komende maanden gaan gebruikt

worden om werkgroepen te formeren en de

plannen verder uit te werken. Mocht je graag

hieraan mee willen werken, meld je je dan bij Joost

Smits

q De bestelling van tijdelijke units heeft helaas

vertraging opgelopen. Degene die ze zou gaan

leveren is overgenomen, waardoor we moeten

bezien wat de uiteindelijke datum van oplevering

van de tijdelijke kleedkamers wordt. 

q Ondanks dat het seizoen dit jaar langer doorloopt

(tot eind mei/begin juni) zijn we er toch in geslaagd

om alle toernooien in te plannen. Ook de

Nieuwkuijk/Elshout dag zal dit jaar in Elshout

georganiseerd worden. 

q Tenslotte wensen we Jos van Sluisveld, leider van het

3e, veel sterkte toe bij zijn herstel en hopen we hem

snel weer op ons voetbalveld te mogen begroeten. 
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Van de bestuurstafel (februari 2018)

q Wat moet je zeggen in zo’n redelijk voetballoze

periode. Het is nat, het regent en de afgelopen 2 tot

bijna 3 maanden heeft het voetbal vrijwel stil-

gelegen. Met name op donderdagavond hebben we

niet kunnen trainen en inmiddels is de carnaval weer

in zicht.

Hopelijk kunnen we na de carnaval het wekelijkse

ritme van trainen en wedstrijden hervatten.

q Een paar potjes zijn er tussendoor gespeeld. Het

vlaggeschip heeft tussendoor een keer gelijk-

gespeeld en verloren in de competitie. Het 5e heeft



4



Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Officieel is de winterstop voorbij, maar in de praktijk

kunnen trainingen en wedstrijden helaas niet altijd

doorgaan vanwege de overvloedige regenval. We

begrijpen dat dit voor de kinderen soms teleurstellend

kan zijn, maar we hebben als club simpelweg te maken

met regels van de gemeente en moeten ervoor zorgen

dat de velden tot eind juni goed te gebruiken zijn.

De onderlinge competitie van de F pupillen kent wel een

vliegende start, in bijzonder voor SC Elshout. Onze

oudste F-teams Heerenveen en De Graafschap zijn

gestart met mooie overwinningen. Ons jongste F-jes

Borussia Dortmund zijn na een lastige start beter

ingedeeld en hebben ondertussen hun eerste punt te

pakken. Ga zo door!

Iedereen is momenteel volop bezig met de carnaval, dat

geldt ook voor onze club. Traditioneel staat de opwermer

in de kantine op het programma, waar prins

Stef met steek in plaats van keepers-

handschoenen zijn opwachting zal maken.

Daarnaast verzorgen we als jeugdafdeling de

Garderobe voor de carnavalsactiviteiten in

het Rad, wat voor onze jeugdafdeling een

erg belangrijke inkomstenbron is. Enkele

vrijwilligers zijn soms wel 3 tot 4 avonden

en/of middagen van de partij om hier een

bijdrage aan te leveren, hetgeen een

compliment waard is. Zoals bekend leveren

vele handen licht werk, dus we hopen

volgend jaar op nog meer animo zodat de

lasten voor eenieder te overzien zijn.

Natuurlijk zijn we erg blij met de mensen die ons dit jaar

al een avond of middag komen ondersteunen!

Berry Kuijpers en David van Logten hebben voor onze

jeugdafdeling een technisch beleidsplan opgesteld.

Hiermee hopen we onze trainers en leiders nog beter te

ondersteunen en wellicht ook het algemene niveau van

onze club wat omhoog te brengen. Dit laat onverlet dat

plezier en gezelligheid bij ons SC Elshout op nummer 1

blijven staan!

Tot slot. Het klinkt nog ver weg, maar aan het einde van

de komend seizoen vieren we als club ons 50-jarig

bestaan. Ook als jeugdafdeling zullen we dit niet

ongemerkt voorbij laten gaan. Momenteel worden al de

eerste ideeën uitgewisseld, te zijner tijd zult u concreter

worden geïnformeerd.

Ik wens iedereen een fijne carnaval. Veel plezier, maar pas

ook op jezelf en anderen, zodat we daarna weer gezond

onze sportieve activiteiten kunnen vervolgen. Alaaf!

Groeten, Marcel
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Beste quizliefhebbers,

Daar gaan we weer: we willen jullie namelijk uitnodigen voor de

PUBQUIZ
Op vrijdagavond 9 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 9 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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In het zonnetje:  Marianne Ossenblok
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.

Wie in de kantine van SC Elshout komt, ziet met

Marianne al jaren een vertrouwd gezicht achter de bar

staan. Of het nou donderdag, zaterdag of zondag is,

Marianne staat klaar om iedereen te voorzien van een

bakkie koffie, snoepzak of een pilsje. Naast haar werk in

de kantine heeft Marianne in de afgelopen tientallen jaren

al diverse taken uitgevoerd voor onze club. 

Marianne, waarom ben je vrijwilliger geworden bij
SC Elshout?

Mijn man, Mies, werd in 1982 trainer van de A-jeugd, zo

ben ik in contact gekomen met het vrijwilligerswerk bij

de club. In 1984 ben ik samen met Bertie van der Heijden

en daarna Gerard Verhoeven een damesteam begonnen.

Na drie jaar ben ik jeugdleidster geworden bij de F-

pupillen. Dit heb ik zo’n 10 jaar gedaan en was altijd erg

gezellig. Elke week op pad met een auto vol kinderen en

ouders. Daarnaast was het ook leuk met mede

vrijwilligers zoals Flip, Peter, André en Carien. 

In 1997 ben ik bij de PR-commissie gekomen en ben ik

op zoek gegaan naar bordsponsoren, om borden te

sponsoren rondom het hoofdveld. Daarnaast stuur ik

zieke en/of geblesseerde

spelers namens de club een

kaartje. Bij langdurig gebles-

seerde ging ik vaak op bezoek.

Wat vind je zo leuk aan het
vrijwilligerswerk dat je doet voor
ons clubke? 

Het is gewoon een hele fijne club waar veel gezellige

mensen bijeenkomen. Het is gezellig om samen met de

andere vrijwilligers iets te doen voor onze club.

Wat zijn je leukste ervaringen? 

Als jeugdleidster heb ik hele leuke tijden meegemaakt.

Het was altijd erg leuk en gezellig. Iedere week was weer

anders met dat kleine grut en hun ouders. Er was dan

ook altijd genoeg te beleven en heb hier leuke

herinneringen aan overgehouden.

Wat zou je willen meegeven aan de leden? 

Sc Elshout is een fijne, gezellige club die het prima doet.

Met veel respect voor elkaar, ik hoop dat het zo nog lang

mag blijven, dan wordt ons clubke een club waar iedereen

zich thuisvoelt.

Marianne, als club zijn we heel blij met je inzet en we hopen
elkaar nog lang tegen te komen!
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doorstromen naar het eerste elftal.

Daarnaast werd er tot op heden een oefenwedstrijd

gespeeld tegen NLC'03 waarbij Elshout goed spel

vertoonde en wist te winnen van ook een ploeg die nog

niet had verloren.

Na de carnavalsweken een laatste oefenwedstrijd waarna

de voorjaarscompetitie start in de 3e klasse. Het zal

lastiger worden dan in het najaar van 2017 maar

we hopen op zoveel mogelijk positieve

resultaten! 
11

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

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 Bibi Sterk

28 februari Bas van Beurden

2 maart Joris van Heesbeen 

3 maart Edgar Brok

3 maart Luc Dankers

5 maart Myla van Cromvoirt

5 maart Gerard van Mook

6 maart Guus de Kort 

7 maart Janneke van den Brandt-Haverhals

8 maart Joris van Hulten

8 maart Joris Robben

8 maart Nick Klerks

8 maart Dick van Delft 

11 maart John van Beveren

12 maart Maaike van Gestel

12 maart Brian Zeeuwen

13 maart Willem Verdijk

13 maart Bas van Weert

13 maart Ruud van Mook

15 maart Martien van Delft 

15 maart Niels Brok

17 maart Sam van den Besselaar

18 maart Inge van Bladel 

21 maart Anouk Pullen

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

Winterstop A1
De winterstop is voor de A jeugd toch altijd een mooie

periode. Ondanks de mindere trainingen en wedstrijden

zijn er toch een aantal spelers die zich voorbereiden naar

de stap van junioren naar senioren.

Een aantal spelers traint op donderdagavond al mee met

de senioren en een enkele speelt inmiddels in het team

Elshout onder 23. Ook heeft Thomas inmiddels zijn

eerste basisdebuut in Elshout 1 gehad waarmee het

wederom een bevestiging is dat er altijd spelers bij

Elshout voetballen die vanuit de jeugd kunnen
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Koningsspelen

Vrijdag 20 april zijn er Koningsspelen op het sportpark.

De spelen duren van 10.00 tot 14.00 uur. We hebben

extra handjes nodig (4 personen) om alles zo vlot

mogelijk te laten verlopen. Ook al zou je alleen de

ochtend  10.00 tot 12.00 uur of de middag van 12.00 tot

14.00 uur kunnen, dit is geen probleem, laat het weten bij

je aanmelding.

We zijn er enorm mee geholpen.

Meld je aan via  liapulles@ziggo.nl

Schoolhandbaltoernooi

Woensdag 16 mei vindt het schoolhandbaltoernooi

plaats wat elk jaar in samenwerking met Avanti

georganiseerd wordt. Locatie is bij Avanti (buitenveld

Duinzicht/de Schakel ) Het toernooi is van 13.30 tot

16.30 uur en we zouden het fijn vinden als er enkele

leden mee willen fluiten deze middag. De leerlingen van

het D’oultremontcollege krijgen hiervoor vrij, dus een

mooie gelegenheid om voor de club actief te zijn. Meld je

aan via liapulles@ziggo.nl
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Van de bestuurstafel in februari 2018 

Spaaractie Jumbo

Woensdag 7 februari is bij Jumbo Drunen een nieuwe

spaaractie gestart waar wij als vereniging aan deelnemen.

De actie loopt van woensdag 7 februari tot en met

dinsdag 27 maart 2018. Gedurende 7 weken ontvangt

iedere klant bij €10.- aan boodschappen een spaarpunt

met daarop een code. Verder zijn er dit jaar spaarpunten

te verkrijgen bij aankoop van Unilever producten (Unox,

Knorr, Croma, Dove, Helmann’s Magnum en Omo) Alle

deelnemende producten zijn voorzien van een actiekaart.

Deze code kan op de website

www.jumbo.com/sparenvoorjesportvereniging 

ingevoerd worden bij de juiste sportvereniging.

Tot en met 3 april kunnen de spaarpunten online

verzilverd worden, daarna wordt het geldbedrag verdeeld

over de deelnemende Sportverenigingen.

Op woensdag 11 april willen we de feestelijke uitreiking

van de waard cheques organiseren, dit zal plaats vinden

om 16:00 uur.
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Zaterdag 13 januari zijn we met

een aantal meiden uit de F en uit

de E2 naar Tachos in Waalwijk

geweest. Onze meiden mochten

mee oplopen met de Heren 1.

Toen we aankwamen in sporthal

de Slagen mochten de meiden

even omkleden in de

kleedkamer. Ze hadden er

allemaal erg veel zin in. Na het

omkleden hebben de meiden

even warm gelopen. Daarna

kwamen de mannen van Tachos.

De mannen gingen klaar staan

om op te lopen. Alle meiden

mochten een man uitzoeken om

mee op te lopen. Voor sommige

meiden was dat een beetje

spannend. De mannen van

Tachos waren erg lief voor de

meiden en pakten de handen van onze meiden vast.

Daarna werden de mannen een voor een omgeroepen en

renden naar het midden van het veld. Onze meiden

renden netjes met de mannen mee. Toen de mannen er

allemaal stonden mochten onze meiden weer naar de

zijkant rennen en mochten ze plaatsnemen op de eerste

rij van de tribune. De meiden vonden het allemaal erg

leuk om naar de wedstrijd van de mannen te kijken. Als

er een team scoorde ging er harde muziek aan in de zaal.

De meiden vonden dit erg leuk en klapten elke keer als

Tachos scoorde hard mee. Op een gegeven moment nam

een van de teams een time out. De teams hebben dan 1

minuut de tijd om wat tactische afspraken te maken.

Deze time-out vonden de meiden een uitgelezen kans

om even lekker los te gaan op de muziek. Wat een feest

was dat! In de rust kregen de meiden een lekker glaasje

ranja en een zakje chips. Toen ze alles op hadden gingen we

terug naar de zaal voor de tweede helft. Steeds als er een

time-out was gingen de meiden helemaal los op de muziek.

Uiteindelijk heeft Tachos de wedstrijd ruim gewonnen! De

meiden hebben een superleuke avond gehad!

Oplopen Tachos

Nieuwe reserveshirts

Onze dames voor het eerst te zien in

de nieuwe reserveshirt. Na heeeel

wat jaren in de gele reserveshirts te

hebben gespeeld waren onze dames

superblij met die upgrade.
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Goalcha
Wij zijn naar de clinic van goalcha geweest. Het was echt

super leuk. De bal lijkt op een normale handbal maar, je

kunt er in knijpen en hij is veel lichter dan een gewone

bal. We hebben allemaal trucjes geleerd. We hebben ook

een spel gedaan met een tjoek.

Goalcha kan overal en je mag je eigen spelregels

bedenken. Je hoeft de bal niet alleen met je handen te

vangen, maar het mag ook met je voeten, knieen,

ellenboog en schouders.

We hopen dat meer kinderen en volwassenen het gaan

doen, want het is een heel leuk spel!

Groetjes Sylke en Imke van de E1

Dank Sylke en Imke voor het leuke stukje over de goalcha-
clinic gegeven door Marieke Kalverda van het NHV

Verjaardagen februari-maart

16 februari Eefje van Wezel

18 februari Robin van Delft 

19 februari Marja van de Bijgaart 

21 februari Gitte Lommers

25 februari Joyce Van Venrooij

27 februari Janne van Bokhoven 

28 februari Pien Simons

2 maart Daphne Emmers

8 maart Loes Hendriks

10 maart Judith Kolmans

11 maart Gerard de Wit

11 maart Femke van Rooij

12 maart Suzan Rombouts

18 maart Krissie Elshout

31 maart Kelly Koks
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Nieuwe wedstrijdballen voor onze dames 1 2 3 en meiden
A en B gesponsord door Stone interieur uit Waalwijk.

Hartelijk bedankt meneer van der Steen. 



Een inhaalwedstrijdje in Zeeland op

donderdagavond tegen de nr 1 in de poule.

Hadden we er zin in? Niet echt. 

Nadat we hadden besloten om vooraf met

z'n allen te eten bij La Place gingen we toch

vol goede moed naar Goes. Na één blik in

de zaal zakte die moed ons alweer in de

schoenen. De tegenstander was zeer

professioneel warm aan het lopen terwijl

wij moesten haasten om op tijd op het veld

te staan. 

De wedstrijd begon en we stonden in de

eerste minuut al 1-0 achter. Maar al snel

kwamen we in ons flitsende aanvalsspel!

Doelpuntenkanon Joyce was lekker op

dreef. (Dames Recreanten, wat is de

transfersom van Joyce?) De verdediging

stond als een huis en de ballen die op goal

werden geschoten werden door Emmy

vakkundig gekeept. Het werd 2-2, 4-5 en

met rust 6-5 achter. 

Na rust zakte zoals gewoonlijk ons spel even in. Zeeland had

een bank vol wissels en ging 100% voor de fastbreak. Maar

wij waren sneller! Al snel kwamen we weer in ons

ritme en onze goaltjesdiefjes Manon en Dian

zorgden voor ervoor dat de stand gelijk bleef. Met

nog 30 seconden op de klok kregen we eindelijk onze

verdiende eerste penalty. Marielle was koelbloedig en

maakte de gelijkmaker. Eindstand 13-13! 

Nog een welverdiend Zeeuws pilsje als afsluiter en mooi

met een puntje naar huis. 
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Een drukke dinsdagavond:

✅ Carnavalsfoto 
gemaakt.

✅ Ballen in een 
netje gegooid, 
wedstrijd 
gewonnen.

✅ Nog een keer 
ballen in een 
netje gegooid, 
lekker vet!

✅ Gevlogd.

Inhaalwedtrijd



Vrijdagavond 26 januari hadden de dames

de tweede bekerwedstrijd tegen Saturnus

in Hapert. De eerste helft begon moeizaam

en ze kwamen met 7 - 3 achter te staan. Na

een kwartier spelen kwam er wat meer

felheid in bij de dames waardoor ze

terugkwamen tot 10 - 10. Na een peptalk

van Nico in de rust, gingen de dames

gelukkig weer hun eigen spelletje spelen. Ze

liepen steeds verder uit dankzij de sterke

verdediging en de snelle tegenaanvallen.

De laatste 10 minuten mocht Janne van

Bokhoven (keepster C1) haar debuut

maken bij dames 1. En wat heeft ze een paar

lekkere ballen eruit gehouden!! Super trots

zijn wij!

Uiteindelijk hebben de dames de wedstrijd

gewonnen met 17 - 24. Op naar de

kwartfinale van de beker!

Hopelijk kunnen ze de vechtlust van deze wedstrijd

vast houden tot zondag! Dan staat MHV op het

programma (uit in Mill).

Carnavalstraining van dames 1 en 2
Alvast een voorproefje voor de opwermer

21

Saturnus ds1 - Elshout ds1
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Verjaardagen gym
In de maanden fevruari en maart feliciteren wij

20 februari Johanna de Bont

27 februari Bibi Sterk

28 februari Jelle Klerks

11 maart José Groot

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 8: Kantinedienst: Jos van den Hovenvan zondag 18 t/m zaterdag 24 februari

Week 9: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 25 febr t/m zaterdag 3 maart

Week 10: Kantinedienst: Albert van der Sandenvan zondag 4 t/m zaterdag 10 maart

Week 11: Kantinedienst: José van Uden van zondag 11 t/m zaterdag 17 maart

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 25 maart Annie van Hulten Ginger

maandag 26 februari

dinsdag 27 februari selectie

woensdag 28 februari

donderdag 1 maart Annie van Hulten         Ed Jongen

vrijdag 2 maart

zaterdag 3 maart Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 4 maart Bianca van Dijk Ginger / Els Klerks

maandag 5 maart

dinsdag 6 maart selectie

woensdag 7 maart

donderdag 8 maart 19.30-eind Els Klerks                  Marinus Muskens

vrijdag 9 maart Els Klerks                    Marianne Ossenblok/Wim Kolsters

zaterdag 10 maart Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 11 maart Sjef van de Wiel Ginger/Jos van den Hoven

maandag 12 maart

dinsdag 13 maart selectie

woensdag 14 maart

donderdag 15 maart 19.30-eind Sjef van de Wiel Harrie vd Besselaar

vrijdag 16 maart

zaterdag 17 maart Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 18 februari Marianne Ossenblok Ginger/Els Klerks

maandag 19 februari

dinsdag 20 februari selectie

woensdag 21 februari

donderdag 22 februari 19.30-eind Marianne Ossenblok Ruud Lambrechts

vrijdag 23 februari

zaterdag 24 februari 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
Marcel Vrijhoeven      06-41576697
Secretaris en wedstrijdsecretaris
Kees van den Hoven      06-23459820
Penningmeester
Jos van den Hoven        06-12203480
Technisch beleid + notulen
Dick van Delft      06-12887939
Technisch beleid + toernooien
Stan Muskens  06-37142853
Algemeen (o.a. kantine en kleding)
José van Uden  06 – 10608727
Activiteiten en divers
Rene Damen  06-52014687
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 van Pelt  06-83170581  
Maria Jehoel  0416 373422

INFORMATIENUMMERS
Sportpark “Den Donk”

Dekkerseweg Elshout

Tel. 0416 374458

Contributiebetaling gymnastiek
Regiobank: 

NL16RBRB0655237364

Contributiebetaling handbal:
Regiobank:  

NL38 RBRB0655237356

Contributiebetaling tennis:
Regiobank: 

NL02RBRB0692413545

Contributiebetaling voetbal:
Regiobank: 

NL25RBRB0658621726
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