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Algemeen Bestuur
Gelukkig Nieuwjaar en mogen de wensen die je voor je

zelf hebt voor 2018 uitkomen. Een nieuw jaar met nieuwe

kansen ….! Maar kansen komen niet vanzelf aanwaaien

want de hoofdprijs winnen in de Postcodeloterij of

Staatsloterij om daarmee je wensen te verwezenlijken is

een spelt in een hooiberg. Nieuwe kansen grijpen is

daarom een actief proces! Daar moet je zelf keihard

voor werken. Kansen moet je zien en als ze voorbij

komen grijpen. Niet passief achterover leunen maar

midden in het leven staan en zoeken naar mogelijkheden

om je wensen te verwezenlijken! Dat geldt voor iedereen

en op alle gebieden! Zo ook binnen de SC Elshout omni-

vereniging. Het zijn lang niet altijd “grootse zaken” die

wensen uit doen laten komen! Welke doelen stel je jezelf

ten doel in dit jaar binnen SC Elshout? Kampioen

worden? Een hecht team vormen? Klaar staan voor je

teamgenoot die het moeilijk heeft? Vrijwilliger zijn van

deze mooie club? De handen uit de mouwen steken om

de nieuwe portocabin kleedkamers mee te realiseren?

Meehelpen met de voorbereidingen voor de plannen tot

realisatie van een geheel nieuwe kleed- en kantine-

accommodatie? Sportief gedrag op- en om het veld?

Geen commentaar op die (soms falende) medespeler,

scheidsrechter en/of grensrechter? Een schouderklopje

voor die vele vrijwilligers van de club? 

Probeer het eens uit en je zult voelen dat het je goed

doet.

Een sportief 2018!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter SC Elshout omni.
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q In wie niet alleen een blauw-wit hartje tikt maar ook

blauw-wit bloed stroomt, is natuurlijk onze eigen

“Broertje”. De persoon die we geen cent per

gewerkt uurtje voor de club moeten geven, want

dan zijn we direct failliet. Als club zijn we dan ook zo

enorm trots dat “zijne Koninklijke Hoogheid Willem

Alexander heeft behaagd” om Gerard Verhoeven

een Koninklijke onderscheiding te geven. In een

overvolle kantine en in aanwezigheid van zijn vrouw

Nelly en familie werd het Koninklijke Lintje aan

Gerard uitgereikt. Als iemand van onze club een

lintje verdiend dan is het Broertje wel. In het

verleden leider/trainer/grensrechter maar

momenteel kent iedereen hem natuurlijk van

degene die ervoor zorgt dat onze accommodatie er

perfect bijligt. Tot in de late uurtjes heeft Broertje

nog zijn muzikale talenten in de kantine ten gehore

gebracht. 

q Komende weken zullen we verder aan de slag gaan

met het organiseren van de tijdelijke kleedkamers

en een start maken met de plannen voor het 50-

jarig bestaan. Op maandag 22 januari houden voor

het 50 jarig bestaan een bijeenkomst in de kantine,

aanvang 20.30 uur. Heb je ideeën over het 50-jarig

bestaan of wil je je steentje bijdragen, kom dan naar

deze voorbereidingsavond. Samen willen we

dan ideeën bedenken voor het 50-jarig

bestaan en daarna uiteraard gezamenlijk

proberen deze te realiseren. 3

Van de bestuurstafel (januari 2018)

q Het nieuwe jaar is weer begonnen na de kerst en

Oud op Nieuw. Hierbij horen uiteraard de beste

wensen voor onze leden en dat we in goede

gezondheid en met veel plezier het komende

sportjaar mogen doorbrengen met elkaar.

q Helaas heeft de kerstperiode voor vele van onze -

met name jonge- leden- een droevige rand gehad in

verband met het overlijden van Marco. Hoewel geen

lid van onze club, merk je toch dat de club midden

in de Elshoutse samenleving staat. We wensen een

ieder sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

q Komend

jaar is het

nog even

wachten

totdat we

weer vol

aan het

voetballen

zijn. De

competitie

start voor

vele teams

pas eind

februari en

in de

tussentijds

zijn er of

inhaalwed-

strijden of

oefenwed-

strijden

gepland.

Hopelijk is het weer wat beter de komende weken

zodat de wedstrijden en trainingen op donderdag

gewoon doorgang kunnen vinden. In december

hebben we helaas vaak trainingen en wedstrijden

moeten afgelasten in verband met de slechte

weersomstandigheden en velden.

q Hoewel weinig gevoetbald hebben we toch een

tweetal hoogtepunten gehad in de afgelopen weken.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de club kreeg Frie

Smits de Zilveren Speld van de KNVB uitgereikt. Een

zeer mooie verdienste voor Frie en als club zijn we

dankbaar voor het vele werk dat Frie voor de club

verzet heeft. Een blauw-wit hartje tikt er in hem zou

hij zelf zeggen.
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Allereerst wil ik graag iedereen het beste voor 2018

toewensen, zowel op persoonlijk als sportief vlak. Ten

aanzien van dit laatste hoop ik op vele spannende

voetbalwedstrijden, veel gezelligheid binnen onze vere-

niging en respect voor elkaar.

In het clubblad van november maakte ik melding van de

wisselingen in het jeugdbestuur, in bijzonder het aftreden

van Frie Smits als jeugdvoorzitter. Tijdens de recente

nieuwjaarsreceptie werd Frie tot zijn eigen verassing

door de KNVB met een zilveren speld onderscheiden

voor zijn jarenlange en grote inzet voor SC Elshout

Voetbal. Als jeugdbestuur zijn we uiteraard blij en

verheugd met deze welverdiende erkenning en feliciteren

we Frie en zijn familie hier nogmaals mee!

De jeugdtoto is inmiddels afgelopen. Zes weken lang

hebben onze verkopers – zowel jeugd als senioren – zich

weer ingezet voor onze vereniging. En ook dit jaar was dit

weer succesvol met een mooie opbrengst. Maar laten we

ook de betrokken vrijwilligers niet vergeten (uitdelen en

tellen van toto’s), in bijzonder Kees die additioneel veel

voor- en nawerk verricht (vergunning aanvragen, drukken

van toto’s, uitkering prijzen). De topverkopers van de

voetbal zijn inmiddels als beloning naar de Escape Room

geweest en hebben een leuke dag gehad.

Ook succesvol was het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi,

georganiseerd door Stan, Jos en de collega’s van VV

Nieuwkuijk. Een jarenlange traditie en een leuke

onderbreking tijdens de feestdagen. Dank aan alle spelers

en vrijwilligers voor de leuke en sportieve dag.

Op veler verzoek zijn er weer nieuwe SC Elshout tassen

besteld. Dankzij de ondersteuning van onze trouwe

sponsoren kunnen we deze tassen voor een zeer

schappelijk bedrag aan u als lid aanbieden en lopen we er

als club chique bij. Veel dank

aan:

- Regio Bank

- Klerks Groep

- Sportwereld

- Jos de Laat Bouwbedrijf

- Bouwbedrijf v.d. Aa

- SC Elshout voetbal

We kunnen nog steeds hulp

gebruiken voor de

Garderobe in het Rad

tijdens de carnavalsacti-

viteiten. Wacht niet af en

meldt u bij Frie. Uw hulp

wordt gewaardeerd!

De trainingen zijn weer

opgestart en medio januari

gaan we ook weer wed-

strijden spelen. Veelal nieuwe indelingen met nieuwe

tegenstanders. Gaan we wederom kampioenen kunnen

begroeten? Gaan er teams nu eindelijk hun eerste punten

behalen? En wordt de stijgende lijn bij de teams

doorgezet? We gaan het zien, iedereen veel succes!

Groeten, Marcel

5
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Zaalvoetbaltoernooi Elshout-Nieuwkuijk 
weer een groot succes!

7

Woensdag 27 december verzamelden de

eerste jeugdleden zich om 09.00 uur al

bij het Soccerhome in Vlijmen om het

tegen elkaar en de verschillende teams

van Nieuwkuijk op te nemen. Wederom

kon er op het eind van de dag

teruggekeken worden op een meer dan

geslaagde dag. 

In de ochtend was het de beurt aan onze

JO9 en JO11 pupillen om op het

kunstgras van het Soccerhome uit te

maken wie er dit jaar met de eer naar

huis mocht gaan. De teams waren

onderling zeer aan elkaar gewaagd en

konden ook de teams van Nieuwkuijk

goed partij bieden. Hoewel bij de JO9

Nieuwkuijk er dit jaar met de prijzen

vandoor wist te gaan, gingen de prijzen

bij de JO11 mee terug naar Elshout. 

In de middag was het de beurt aan de JO13 en de JO15.

Ook hier werd er fanatiek gestreden en werden er leuke

resultaten geboekt. Net als bij de JO11 wist ook de JO13

van Sc Elshout de blauw-witten uit Nieuwkuijk te

verslaan en er met de titel vandoor te gaan. Bij de JO15

was het tot de laatste wedstrijd spannend maar wist een

team van Nieuwkuijk er uiteindelijk toch vandoor te gaan

met de eerste plaats.

’s Avonds waren het de JO17 en JO19

die zich met elkaar en de

verschillende teams van Nieuwkuijk

mochten meten. Helaas werden er ’s

avonds nog maar weinig punten

gehaald door de teams uit Elshout en

wist Nieuwkuijk er bij beide

categorieën er met de ereplaatsen

vandoor te gaan. Toch was er nog een

kans op revanche voor de JO17 en

JO19. Tussen de wedstrijden door was

er een voetbalquiz georganiseerd

door Henri Klijn, waarvoor dank!

Ondanks al het enthousiasme konden

de JO17 en JO19 niet voorkomen dat

Nieuwkuijk ook hier er met de

prijzen vandoor ging.  

Namens de organisatie willen we alle

jeugdleden bedanken voor de zeer hoge opkomst en het

enthousiasme en de sportiviteit waarmee jullie deze dag

hebben ingevuld. Daarnaast speciale dank aan alle

vrijwilligers die het mede mogelijk hebben gemaakt om

deze dag te organiseren. Ook een bedankje aan de

organisatie vanuit Nieuwkuijk. Mooi om te zien dat we

met deze twee verenigingen al vele jaren dit gezellige

toernooi weten te organiseren!

We zien iedereen graag volgend jaar weer!
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In het zonnetje:  Sjef de Wit
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.
Als jonge voetballer kwam Stef de Wit twintig jaar

geleden in de jeugd van SC Elshout terecht. Na jarenlang

als verdediger in het veld te hebben gestaan, heeft Stef in

de A de switch gemaakt van veldspeler naar keeper

vanwege keepersproblemen. Niet onverdienstelijk, want

ondertussen maakt Stef als keeper al heel wat jaren deel

uit van de selectie. 

Naast zijn actieve rol binnen de lijnen heeft Stef ook

buiten de lijnen zijn waarde voor SC Elshout inmiddels

wel bewezen. Met veel enthousiasme heeft Stef de

afgelopen jaren de jeugdkeepers van SC Elshout de

kneepjes van het vak geleerd. 

Ook is Stef al enkele jaren lid van de PR-commissie.

Samen met de PR-commissie heeft Stef de afgelopen

jaren veel werk verzet, werk wat voor veel leden niet

altijd zichtbaar is, maar waar we als club enorm blij mee

zijn. Denk aan het onderhouden van relaties met

sponsoren, organisatie van verschillende evenementen en

de realisatie van het scorebord dat drie jaar geleden op

het hoofdveld is geplaatst. 

Daarnaast is Stef ook betrokken bij de verschillende

social mediakanalen van SC Elshout en is hij altijd bereid

om te helpen bij verschillende activiteiten binnen onze

vereniging. 

Stef, waarom ben je vrijwilliger geworden 
bij SC Elshout?
De belangrijkste drijfveer is dat het leuk is om te doen.

Daarnaast ben je nuttig voor je club, leer je er veel van,

leer je mensen kennen en zodoende is het dus ook goed

voor je ontwikkeling. Verder is de club natuurlijk

afhankelijk van vrijwilligers en als je daar je steentje aan

kunt bijdragen doe ik dat graag. Tevens ben ik van mening

dat het er ook een beetje bij hoort, we willen met zijn

allen het beste voor de club, dan moeten we dat ook met

zijn allen aanpakken.

Wat vind je zo leuk aan
het vrijwilligerswerk dat
je doet voor ons clubske? 
Het is erg dankbaar werk.

Iedere vrijwilliger jong of oud zal

altijd worden vernoemd en

worden bedankt voor gedane

diensten/werkzaamheden. Als je de resultaten dan ook

daadwerkelijk ziet van al het vrijwilligerswerk bij ons

clubke dan vind ik dat mooi om te zien. Verder zijn

uitdagingen leuk en is het leuk om door vrijwilligerswerk

mensen te leren kennen.

Wat zijn je leukste ervaringen? 
Zoals eerder gezegd ben ik pas in de A (noodgedwongen)

begonnen met keepen. Dan pas merk je hoe belangrijk

het is om de basisvaardigheden van het keepen te

hebben. Ik heb enkele jaren de pupillen- en junioren-

keeperstraining mogen geven. Het was erg leuk om die

keepers te helpen met hun ontwikkeling. Verder heb ik

veel werk verricht met de realisatie van het digitale

scorebord op het hoofdveld. Het was erg leuk en

leerzaam om met een werkgroep samen met

ondernemers en medevrijwilligers dit voor elkaar te

boksen. Het resultaat mag er zijn en daar zijn we trots op.

Wat zou je willen meegeven aan de leden? 
Vrijwilliger zijn bij je club is niet alleen nuttig voor de

club, maar is ook goed voor je eigen ontwikkeling. Als

vrijwilliger maak je het verschil. Het is dankbaar en leuk

en vaak geldt; kleine moeite, groot gebaar.

Verder wil ik van de gelegenheid gebruik maken om

iedereen een geweldige carnaval te wensen!

Stef, als club zijn we heel blij met je inzet en we hopen elkaar
nog lang tegen te komen!

9
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

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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Van de bestuurstafel in Januari 2018 
Het nieuwe jaar 2018

Allen de beste wensen voor het nieuwe jaar en dat het een gezond en goed jaar mag worden 
met veel sportieve wedstrijden en evenementen.

Als het met de leden goed gaat, gaat het met de wedstrijden en alles erom heen ook goed. 
We zijn wel gestart met een aantal blessures, maar we hopen dat het komende jaar de blessures afnemen 

en iedereen weer lekker kan handballen. 

Handbalspelfeest op 17 maart in Breda 
Op 17 maart wordt er weer een handbalspelfeest gehouden in Breda voor onze jongste jeugd.  Jullie horen hier nog meer van.  

Jumboactie
Van woensdag 7 februari t/m dinsdag 27 maart 2018 kan

er bij een Jumbo Supermarkt in uw regio gespaard

worden voor uw sportvereniging! 

Dus als alle boodschappende ouders willen sparen voor

ons, dan zal het zeker een succes worden. We doen deze

actie samen met de afdeling voetbal en gym. 

15
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Gemiddeld lopen er 20 dames in de zaal rond. Een dames

1 en 2 team en een paar talentvolle junioren A en sinds

kort een C jeugdkeepster. Exact een jaar geleden

begonnen we aan een nieuw tijdperkje met een nieuwe

trainer. Nico deelde zich soms in drieën om als coach

overal maar te zijn bij de wedstrijden.

Gelukkig kwam Marjan de bank versterken en ook

Anthony trad zo nu en dan als invalcoach op. Het vorig

seizoen eindigden de dames 2 in de subtop van de derde

klasse en konden dames 1 nog juist voor klassebehoud

zorgen door in een paar beslissende wedstrijden de

punten te pakken. Meteen handballen met een compleet

nieuwe visie voor zowel aanval als verdediging zorgde

voor de nodige startproblemen en ook het nog niet

vertrouwen daarop, leverde nogal wat onzekerheid op.

Een voorbereidingsperiode in april- mei- juni fatsoenlijk

invullen en een aardig oefenprogramma voor dames 1

voorafgaande aan dit seizoen lieten al wat vooruitgang

zien. Heel consequent trainen met de nieuwe visie en

stug volhouden in de wedstrijden leverden uiteindelijk

succes op in punten en vertrouwen in eigen kunnen.

Dames 2 kwamen in een nieuwe kleine poule met wat

betere tegenstanders twijfelend uit de startblokken met

een vette nederlaag tegen Blauw Wit met 19-11. Een zege

op Dongen 3 bracht de eerste punten. Tegen de huidige

koploper White Demons 2 ging het al weer wat beter

(22-19 nederlaag) maar een modderpartij tegen HMC 3

(9-11 nederlaag) bracht het team weer uit evenwicht.

Daarna volgden ruime overwinningen op De Beuk (21-

10) en HVM (15-29). De terugwedstrijd tegen Blauw Wit

ging nu stukken beter waar vooral de dekking uitblonk:

11-9 verlies slechts. Koploper White Demons 2 werd

afgelopen weekend heel goed op 17-17 gehouden.

Momenteel staan de dames op een keurige 5e plaats

zeker gezien het uitvallen van Meggie en Maureen.

Gelukkig kon het team djA enkele talenten leveren om

het personeelstekort op te vangen.

Dames 1 startten tegen kampioenskandidaat Swift. De

uitslag 26-18 doet anders vermoeden, maar tot 5

minuten voor tijd stonden ze slechts met 2 puntjes

achter. Een hele slechte partij tegen Breda 2 (15-22)

bracht ook nog geen punten. In een degelijke wedstrijd

werd Bergeijk verslagen met 16-20, terwijl een

baggerpartij tegen MHV 2 weer werd verloren met 12-

17. Een goede wedstrijd tegen Someren ( momenteel op

plaats 2) 15-18 verlies bracht weer wat vertrouwen

terug. Twee winstpartijen tegen Octopus (18-25) en

Wanrooij (17-12) deden hopen op meer.

De ommekeer naar het positieve kwam met de

doordeweekse bekerwedstrijd tegen Breda 2. In de

tweede competitiewedstrijd werd dat nog een smadelijke

nederlaag, maar deze partij was het alleen maar Elshout 1

dat een beresterke indruk achterliet: 26-11 winst!

Tachos/Witte Ster is een beetje een Angstgegner en

zonder veel strijdlust gingen de punten naar de

tegenpartij: 28-17. Een handbalshow tegen de nummer

laatst Zeeland (35-7), een degelijke partij tegen Dongen 2

(19-22) brachten 4 punten voor een mooie 7e plek.

Het vertrouwen groeit steeds meer en daar moest

Helios kennis mee maken. Met enorme inzet werd de

huidige nummer 4 met 20-18 verslagen.

Halverwege de competitie staan de meiden op een hele

mooie 6e plaats, ondanks een blessure van Daphne in het

begin van de competitie en zware blessures van Anouk vd

Aa en Joyce vd Hooven. Zij werden zo nu en dan

vervangen door ds 2 en djA zonder dat we in kracht

inboetten!

Een mooi resultaat van het gezamenlijk trainen! Wat goed

is hoeft altijd nog niet snel te komen! Als je met nieuwe

ideeën aan de slag gaat kost dat wat tijd maar uiteindelijk

betaalt de inzet zich uit. Dames 1 hebben nu al meer

punten verzameld dan in de gehele vorige competitie. Een

plaats tussen 5 en 8 zou mogelijk moeten zijn, en dat

klopt dus. Intussen wordt er aanstalten gemaakt om ook

in de jeugdteams de damesvisie over te nemen. Ook dit

kost tijd, maar aanleren en verbeteren van handbal-

technieken bij de juiste leeftijdsgroepen kost minder tijd

dan aanleren en verbeteren van deze zaken bij de

senioren! Aan de slag dus in het komende jaar 2018 voor

iedereen!

Roland Kop 

Wat is het leuk 
om met zo veel speelsters te mogen werken! 
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Dames 3   in de ban van een nieuwjaarsborrel 

In de eerste week van het jaar hebben

we met dames 3 een nieuwjaarsborrel

gehad. We moesten zelf pizza's maken en

bakken en daarna hebben we de grote

2017 - dames 3 pubquiz gespeeld.

Hierbij enkele foto’s van het gigantische

feest 

Verjaardagen januari-februari

22 januari Lotte van Bladel

27 januari Merle Muskens

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 

12 februari Eline Dekkers

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
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Verjaardagen gym
In de maanden december en januari feliciteren wij

23 januari Gofie van Son

29 januari Pien Klerks

1 februari Corrie Werther

4 februari Bo Willemse

13 februari Tineke Baaijen

20 februari Johanna de Bont

27 februari Bibi Sterk

28 februari Jelle Klerks

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

Nieuwe materialen voor SC Elshout Gym
Enkele maanden geleden zijn wij begonnen met een

initiatief om nieuwe materialen voor onze vereniging te

kunnen realiseren. Aangezien gymmaterialen vrij kostbaar

zijn en wij als vereniging niet echt een heel groot budget

hiervoor hebben, zijn we samen met de Th.J.Rijkenschool

(Scala) gaan kijken wat we hierin voor elkaar kunnen

betekenen. De Th.J. Rijkenschool (Scala) wilde graag

hieraan meewerken, want ook zij hebben niet zo’n groot

budget om de gymzaal te updaten. Samen hebben we een

lijst gemaakt met materialen die we graag in de gymzaal

zouden willen terug zien voor nog leerzamere lessen.

Hieruit bleek dat ons budget samen niet toereikend was.

Om ons budget nog meer te vergroten heeft ons bestuur

een aanvraag ingestuurd bij het Rabobank

Stimuleringsfonds, met daarin de vraag of de Rabobank

ons misschien hierin wilde steunen. De aanvraag is

bekeken en na nog een mooi live betoog van het bestuur

aan de ledenraad hebben we, tot onze grote vreugde, het

hele aangevraagde budget toegewezen gekregen.

Om de in gebruik name van deze materialen toch wat

grootser te vieren willen wij een Opa en oma les

organiseren waarbij we de ouderen in Elshout samen met

hun kleinkinderen (4 t/m 7 jaar) willen uitnodigen een

keer mee te komen gymen. Bewegen is immers gezond.

Op vrijdag 23 februari van 18.00 tot 19.00 uur bent u van

harte welkom in de gymzaal van de Th.J. Rijkenschool,

ingang om de hoek bij hoofdingang aan de Hertog

Janstraat 16. Peuters ontvangen een persoonlijke

uitnodiging.

Omdat de Th.J.Rijkenschool (Scala) bijdraagt en we

budget van de Rabobank hebben ontvangen zijn de

materialen niet alleen van SC Elshout gym maar staan ze

vrij bruikbaar voor alle huurders van de gymzaal. Hopelijk

gaan alle huurders van de gymzaal zorgvuldig met deze

materialen om zodat we nog lang van deze geweldige

spullen gebruik kunnen maken.
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Kantinediensten
Week 4: Kantinedienst: Jos van den Hovenvan zondag 21 t/m zaterdag 27 januari

Week 5: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 28 jan t/m zaterdag 3 februari

Week 6: Kantinedienst: Albert van der Sandenvan zondag 4 t/m zaterdag 10 februari

Week 7: Kantinedienst: José van Uden van zondag 11 t/m zaterdag 17 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 28 januari Annie van Hulten

maandag 29 januari

dinsdag 30 januari selectie

woensdag 31 januari

donderdag 1 februari Annie van Hulten         Ed Jongen

vrijdag 2 februari

zaterdag 3 februari Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 4 februari Jos van den Hoven Ginger

maandag 5 februari

dinsdag 6 februari selectie

woensdag 7 februari

donderdag 8 februari 19.30-eind Els Klerks                  Marianne Ossenblok/Annie van Hulten

vrijdag 9 februari

zaterdag 10 februari Bianca van Dijk

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 11 februari

maandag 12 februari

dinsdag 13 februari selectie

woensdag 14 februari

donderdag 15 februari 19.30-eind Sjef van de Wiel Wim Kolsters

vrijdag 16 februari

zaterdag 17 februari Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 21 januari Marianne Ossenblok

maandag 22 januari

dinsdag 23 januari selectie

woensdag 24 januari

donderdag 25 januari 19.30-eind Marianne Ossenblok Marinus Muskens

vrijdag 26 januari

zaterdag 27 januari 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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