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Algemeen Bestuur
Meimaand ….een bijzondere gebeurtenis in Elshout. Het

gaat te ver om te zeggen dat het verhaal van de Maria -

verschijning in de Gorsweide iedereen elke dag bezig

houdt. Maar als inwoner van Elshout ontkom je er ook

niet aan om te zien dat er iets bijzonders aan de hand is

in de Meimaand in Elshout. Veel inwoners zijn op

vrijwillige basis (ja hoor daar is ie weer; de vrijwilliger) en

ieder op een eigen manier, bezig om het dorp een mooie

uitstraling te geven. Een uitstraling waarin de vele

duizenden pelgrims het gevoel krijgen welkom te zijn en

na afloop met een speciaal gevoel weer huiswaarts gaan.

De een zorgt er voor dat het tuintje er netjes bij ligt.

(Hebben we niet ooit nog eens de verkiezing van

“Rijfwijf” van ’t jaar gehad ..-) ) De ander zorgt voor de

mooie versiering van de kerk en van de route van de kerk

via de Kerkstraat en de Kapelstraat naar het kapelleke.

Weer anderen zorgen er voor dat de pelgrims niet met

een lege maag de kerk in hoeven of met een dorstige keel

weer naar huis moeten gaan. En daar …..daar komt SC

Elshout weer om de hoek kijken. De afdeling handbal van

onze mooie omni-vereniging verzorgd al vele jaren de

horeca opvang van pelgrims in ’t Rad. Dat doen ze met

heel veel inzet en met veel vrijwilligers. Natuurlijk

houden ze er aan het einde van de Meimaand een leuk

bedrag aan over maar je moet het toch maar willen doen

…alle zon- en feestdagen in de meimaand van 07.00 uur

tot 14.00 uur met een goede bezetting aanwezig zijn in ’t

Rad en zorgen dat alles gesmeerd verloopt! Niet

iedereen zal het erg vinden als “Onze Dag” weer in zicht

is en juni de heerschappij van mei overneemt. Toch wil ik

graag een welgemeend “chapeau” uitspreken voor de

organisatie van SC Elshout Handbal en hun vele

vrijwilligers! Goed dat jullie dit doen want SC Elshout is

onlosmakelijk verbonden met het dorp Elshout en het

dorp onlosmakelijk met SC Elshout!

Nog veel plezier in de mMeimaand en met de laatste

loodjes van de competities!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter Omni-vereniging SC Elshout
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q De andere teams pakken regelmatig hun punten

waarbij de winst van dames 2 niet onvermeld mag

blijven. Het 4e heeft inmiddels ook nieuwe shirts

van Roel van de Gekroonde Hoed gehad en we zijn

als club erg blij met Roel als sponsor. De

uitreiking van de shirts is later die dag nog

uitgebreid voortgezet bij Roel op het terras in

het zonnetje!

q Op Hemelvaartsdag stonden 3

inhaalwedstrijden gepland. Dankzij het harde

werken van Jos van den Hoven, onze wedstrijd-

secretaris, is het gelukt die wedstrijden te

verplaatsen en in een kort tijdsbestek toch nog

het Straten-voetbaltoernooi doorgang te laten

vinden. Het was een goed georganiseerd

toernooi en vele teams en toeschouwers.

Kortom het was ouderwets gezellig en

uiteraard werd er nog lang nagekaart op het

terras.

q Op 9 juni vindt de Elshout Nieuw-

kuijkdag plaats. Hopelijk mogen we vele teams

van Nieuwkuijk en Elshout begroeten en

wordt het een sportief en gezellig samenzijn

tussen 2 mooie verenigingen. 

q Rest ons tenslotte een ieder veel plezier

toe te wensen bij de laatste wedstrijden en de

diverse toernooien. Hopelijk hebben we twee

erg mooie memorabele toetjes met de

bekerfinale en de mooie plaats van ons 1e op

de ranglijst en ….

Van de bestuurstafel (mei 2018)

q Weer een mooie mijlpaal voor ons “clubke”. Onze

cupfighters “Ut Twidde” heeft de finale van de beker

gehaald. Tegen Rode 2 werd met penalties gewonnen

en nu volgt op 2 juni de finale. Uiteraard zullen we

onze jongens met grote getalen gaan aanmoedigen

en hopelijk volgt er daarna nog een mooie feestje.

Alvast een unieke prestatie en na de jeugd vorig

jaar dit jaar mogelijk bij de senioren onze eerste

bekerwinnaar!

q Ons vlaggeschip blijft het ook fantastisch doen. De

laatste weken –met zelfs enkele fantastische potjes-

wordt telkens de 3 punten gepakt en lijkt de 4e

plaats of mogelijk de 3e plaats mogelijk. Wellicht zit

er daarmee zelfs een extra toetje in de vorm van

nacompetitie aan vast. Spannende tijden voor de

jongens van de selectie met de bekerfinale voor 2

en het 1e dat vecht voor een plek in de

nacompetitie. Wat een weelde voor ons “clubke” 3
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Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Het is inmiddels mei en de competitie nadert zijn

ontknoping. We hopen als jeugdbestuur de komende

weken nog een of meerdere kampioenen te mogen

huldigen. Altijd een leuk moment! Het belangrijkste is

echter dat alle teams lekker meedraaien, met elkaar

gezellig en sportief bezig zijn en wekelijks wat bijleren.

Dit zijn de randvoorwaarden om uiteindelijk - vroeg of

laat - tot leuke resultaten te komen.

Volgend jaar rond deze tijd zullen we volledig in de ban

zijn van ons 50-jarig bestaan. Op 5 juli 1969 is SC Elshout

officieel opgericht en vanaf het seizoen 1969-1970 doen

er jeugdteams mee in de competitie. Ook voor de jeugd

en haar kader zal er de nodige aandacht worden besteed

aan dit bijzondere jubileum. Momenteel zijn de eerste

voorbereidingen al voorzichtig gestart. Dus houdt vrijdag

1 juni en zaterdag 2 juni 2019 alvast vrij in je agenda!

We zijn dus al (bijna) 50 jaar een levendige club.

Natuurlijk hebben we lastige periodes gekend en hebben

we af en toe te maken met vervelende situaties. Als ik

echter praat met collega vrijwilligers van andere clubs

dan doen we het zo slecht nog niet. We hebben

voldoende leden om gezond te blijven, zitten redelijk in

onze vrijwilligers, beschikken over een prachtig complex

(dat hopelijk binnenkort weer een upgrade ondergaat),

hebben een goede naam in de omgeving en

communiceren met elkaar via korte lijnen. Dit is echt niet

overal vanzelfsprekend. Goed om onszelf te realiseren en

trots op te zijn!

In juni dienen we de elftalindeling voor komend seizoen

af te ronden, hier wordt momenteel al volop aan

gewerkt. Op 28 mei zal een voorstel worden besproken

met ons jeugdkader op de jaarlijkse voorjaars-

kadervergadering. We hopen op een hoge opkomst, maar

ook op begrip bij ouders en spelers voor deze soms

complexe exercitie. 

Ik wens iedereen een goede afsluiting van de competitie.

5

Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

18 mei Theo Pullen

18 mei Arnoud Kwetters

21 mei Marianne Ossenblok/de Laat

22 mei Mieke van Rooij 

23 mei Meike Klijn

23 mei Hans Klijn 

24 mei Jolanda van Noije

24 mei Wilbert Theunissen

27 mei Kees Mooyman

29 mei Piet Verdijk

1 juni Gijs de Kort 

1 juni Fried Smits

2 juni Joost Kwetters

5 juni Henk van der Lee

6 juni Cathy van Delft 

7 juni Hans van Heist 

7 juni Mike Kolmans

11 juni Toon Kuijpers

12 juni Wim Kolsters

14 juni Maison van Venrooij 

15 juni Sanne Fleuren

17 juni Hilde Beekmans

17 juni Bart Pulles

20 juni Remco Dirks

20 juni Sebastiaan Dirks

20 juni Arjan van Mook

20 juni Fenna van de Wiel

21 juni Leo Klerks

22 juni Cas Schoenmakers

23 juni Kevin Adriaanse

25 juni Peter Veltman

25 juni Teun Muskens

25 juni Lieke Vissers

26 juni Gerard van der Aa 

26 juni Peter Waarts

26 juni David van Mook

28 juni Jort Sluis 

29 juni Paul van Rooij 

29 juni Stefan Fleuren

30 juni Annemarie van Bladel

30 juni Rick de Kort 

30 juni Wouter van Drunen
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In het zonnetje: Henri Klijn

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.
Al jaren is Henri op ons sportpark te vinden als

voetballer, maar zeker ook als een actieve vrijwilliger.

Ook de titel quizmaster mag hem zeker niet ontbreken,

samen met zijn compagnon Ciep heeft hij al vele quizzen

georganiseerd. 

Hoe ben je bij S.C. Elshout beland?
Na een verhuizing van Drunen naar Elshout op 8-jarige

leeftijd ook maar snel lid geworden bij S.C. Elshout i.p.v.

R.K.D.V.C..

Waarom ben je vrijwilliger geworden S.C. Elshout?
De club is zo leuk dat ik naast het voetballen ook andere

dingen voor en bij deze club wilde doen. Daarnaast grijp

ik deze mogelijkheid aan om te uiten dat het ook uit

dankbaarheid is. Ik ben alle vrijwilligers van de club zo

ongelooflijk dankbaar voor hetgene zij voor mij hebben

gedaan, dat ik het als iets zeer moois beschouw om dit

aan de volgende generatie weer door te geven en hun

ook de mogelijkheid tot veel plezier te schenken. Met het

risico dat ik nu mensen niet benoem die ik hierbij niet

mag vergeten, want wat hebben zij veel betekend voor

ons en onze jeugd: trainers en leiders als bijvoorbeeld

een Rinus van der Schoot, een André van Hulten, een

Kees van den Hoven, een (wijlen) Martijn de Kort, een

Peter Muskens, een Gerrit Broers, een Mies Ossenblok,

een Jan Fitters, later een Gerard van Mook.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
In 1994 begonnen als jeugdleider (eerst F-pupillen, daarna

A- en B-junioren), een jaar later eveneens als jeugdtrainer

(een aantal jaren bij F-pupillen en ook B-junioren). Na de

millenniumwisseling en een aantal uitstapjes naar het

buitenland tot en met 2014 trainer van de lagere elftallen

bij de senioren geweest. Daarnaast een aantal toernooien

mede georganiseerd, een aantal jaren lid van het bestuur

geweest en ben ik al een aantal jaren als

jeugdscheidsrechter actief.

Wat vind je zo leuk aan
het vrijwilligerswerk dat
je doet voor ons clubke?
De saamhorigheid; het gevoel

dat we met z’n allen er iets moois

van maken.

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
Dan denk ik vooral aan anekdotes als actief lid: met name

de jaren dat we in de senioren een (zogenoemd)

studentenelftal hadden, was één groot, doorlopend

hoogtepunt. Deze 10-jarige periode is ook daadwerkelijk

in boekvorm beschreven, aan de hand van de

maandelijkse verslagen die we in dit clubblad lieten

verschijnen, met als pakkende titel ‘Een tien met een

griffel, een team met een gniffel’. De vele avonturen die

we wekelijks beleefden, eerst met leider Gerard ‘Broer’

Verhoeven, daarna met Sjaak Moonen, Wim van Venrooij

en Cor Pulles, zijn talrijk: elke wedstrijd was een feest, de

vele feestavonden, teamuitjes en de toernooien waren

zelfs legendarisch. Uitstapjes naar toernooien als bij

D.V.G. in Liempde, maar ook de complete dagen die we

op ons eigen sportpark organiseerden, waarbij gastteam

‘de Witte Sterren’ niet mocht ontbreken. Onze huidige

coach van het 1e, Gilbert de Fijter, heeft me onlangs laten

ontvallen dat hij dankzij deze gezelligheid zo graag bij S.C.

Elshout kwam en komt. Samen voetballen, wat drinken,

wat eten (de meest uiteenlopende maaltijden zijn voorbij

gekomen), een loterij gekoppeld aan een goed doel

(bijzondere dieren zijn hierbij voorbij gekomen) en altijd

een spetterend optreden (zeer bijzondere artiesten zijn

hierbij in onze kantine geweest). Nauwelijks te

beschrijven zo leuk!

Nog twee andere leden van het 1e uur zijn actief,

namelijk Ruud van Alphen en Eric Findhammer (beiden

ondertussen ook al een behoorlijke tijd als vrijwilliger

actief bij onze club) en ook Maarten Schoenmakers

maakte snel deel uit van deze bijzondere verzameling.

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Vooral doorgaan!! Blijf het plezier aan elkaar doorgeven.

Aan wie zou je zonnetje door willen geven?
Aan Hans van Heist, eveneens oorspronkelijk lid van het

‘studententeam’ en destijds als vrijwilliger begonnen met

het samen verzorgen van trainingen aan de F-

pupillen. Ondertussen inspirerend trainer van de

dames.

Henri, als club zijn we heel blij met jou
inzet en we hopen elkaar nog lang
tegen te komen!
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Stratentoernooi
Op donderdag 10 mei werd weer het overbekende

stratentoernooi gehouden. Dit jaar hadden we 11 teams

bij de voetbal en 11 teams bij het jeu de boules, wat een

zeer mooi aantal is gezien de korte voorbereidingstijd.

Het weer was prima om lekker te kunnen voetballen

maar net iets te koud om daarna lekker in het zonnetje

te genieten. Zoals gebruikelijk was de sfeer heel

gemoedelijk en het spel zeer sportief. 

Bij het voetbal werd de winnaar na een spannende finale

tussen de Graaf Albrechtstraat/Hertog Janstraat en

Kerkstraat A de Graaf Albrechtstraat/ Hertog Jan straat.

Bij het jeu de boules was de winnaar na een dag gooien

en een minder spannende finale Kapelstraat 2, bestaande

uit Ellen de Wit en Sjan Brok. 

We kunnen terug kijken op een geslaagde dag.

De toernooicommissie.
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Inleveren kopy voor het clubblad
Het komt steeds vaker voor dat er stukjes voor het

clubblad later binnen komen dan uiterlijk vrijdagochtend

vroeg. (vóór 10 uur)

Het is voor mij vaak moeilijk in te passen, omdat het

clubblad altijd moet bestaan uit een aantal pagina’s dat

deelbaar is door 4. Ik moet daar vaak veel voor puzzelen!

Als je een stukje hebt, wat je later in wilt leveren, laat het

dan even van tevoren weten, dan reserveer ik daar

ruimte voor! Ik begrijp dat als er een team kampioen kan

worden of als je graag een verslag in het clubblad wilt

hebben van bv een toernooi, dat het dan leuk is dat het

er nog in komt. Geen probleem, mail me dan even!

Ik wil het dan wel uiterlijk zondagochtend binnen hebben,

Op maandagochtend moet het clubblad bij de drukker

zijn!

Ik reserveer de vrijdagochtend voor het clubblad! Ik

probeer dat moment vrij te houden. De weekenden zijn

voor mij ook vaak vol afspraken, dus kan er niet van

uitgaan dat ik op de zondag nog alles moet gaan

aanpassen.

Ik hoop dat jullie met bovenstaande rekening willen

houden!

Vast bedankt!

Mariëlle van der Sanden-Klerks
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Van de bestuurstafel in mei 2018 
Handbalfeest 26 mei 
In navolging van de geweldige ochtend die onze jeugd in

Breda heeft gehad, organiseren we bij SC Elshout

handbal ook een handbalfeest.

Datum:  zaterdag 26 mei

Tijdstip: 10:00 - 12:00

Locatie:  Sporthal Dillenburcht Dunen

Opgeven via elshout@handbal.nl

Zie poster op pagina18

Verenigingsdag
Deze wordt weer gehouden op het sportpark en dit jaar

op zondag 10 juni.

De organisatie is er al volop mee bezig  en ook dit jaar is

er weer een barbecue en gezellig feestje.  We maken er

met zijn allen een gezellige dag van, dus schrijf je in via de

site. 

Jij bent er toch ook?   

Beachtoernooi   
Op zondag 17 juni is er weer het beachtoernooi . Ook

dit is  al op facebook en de site te zien

De Krachcup te Berkel Enschot is dit jaar op 24 juni

en een aantal teams gaan er weer naar toe. De

inschrijvingen zijn al gedaan en binnen kort horen jullie

meer. Zie ook site en  facebook . 

In de laatste weken van de trainingen (half juni) zullen de

moeder/dochterwedstrijden worden gehouden. Ook

dit wordt nog bekend gemaakt door de trainers en

coaches.  
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Handballessen
Een paar maanden geleden vroeg ik (juf Sonja) aan

Geertje of zij mij zou willen helpen met het opzetten van

een buitenschoolse handbalactiviteit. 

Er volgde een handballessencyclus waarin zij en Gerrie en

Sandra handballessen verzorgden tijdens de gymles. Dat

werd met veel enthousiasme en tot plezier van de

kinderen uitgevoerd. 

En als klap op de vuurpijl organiseerde Geertje, samen

met een groepje vrijwilligers, een afsluitende clinic bij SC

Elshout! 

Wat een enorm succes is dit geweest. Ik kan Geertje niet

vaak genoeg bedanken. De kinderen hebben het

fantastisch gevonden. 

Dus nogmaals, 

mede namens alle kinderen; 

BEDANKT 
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Handballessen
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Jumbo actie goed geslaagd 

19

Verjaardagen mei-juni
18 mei Brenda Damen Van der Sanden 

20 mei Roland Kop

20 mei Werner van Delft 

26 mei Maureen van Hulten

28 mei Kim van Hulten

29 mei Sharon van Rooij

29 mei Lisa Schoenmakers

30 mei Britt de Bont 

30 mei Dave Thomassen

8 juni Renske Klijn

11 juni Floor van den Assem

13 juni Evy Van Hulten

14 juni Jikke Van den Besselaar

15 juni Lieke van Beurden

15 juni Sandra van Beurden

16 juni Kim van Beurden

16 juni Annemoon Schellekens

16 juni Monique van Sambeek 

18 juni Anouk van der Aa 

15 juni Jeroen Akkermans

17 juni Sandra de Man 

20 juni Nico Pol

20 juni Laura van Sambeek 

23 juni Jacqueline Musch van Engelen

24 juni Lisa van Engelen

25 juni Corina Lommers

26 juni Demi Jonkers

In de afgelopen tijd hebben we als Omni vereniging SC

Elshout deelgenomen aan de Jumbo actie: " sparen

voor je sportvereniging”. Massaal hebben we

boodschappen gedaan bij de Jumbo en een mooi

bedrag bij elkaar gespaard. Uit handen van

filiaalmanager Drunen Maarten Bekkers, mocht Lia

Pulles de cheque in ontvangst nemen met een bedrag

van € 1034,35.

We danken alle spaarders voor hun inzet en het

bedrag zal goed besteed worden aan allerlei

sportmaterialen.
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Kampioenswedstrijd 15 april 2018
ELSHOUT MB1 KAMPIOEN!

Veel te vroeg en met stalen zenuwen begon iedereen met

goede zin aan dit avontuur. De stemming was aanwezig en

ook de vele supporters met de hoognodige toeters

stonden klaar om mee te gaan. Na de heenweg over de

snelweg gescheurd te hebben, begonnen we met een

gespannen en sportieve instelling aan het warmlopen. Dit

onder begeleiding van een moedgevend

muziekje natuurlijk. Na een aantal sprintjes,

break-outs en de keeper ingooien, ging het

fluitsignaal. We hadden de smaak meteen goed

te pakken en scoorden meteen in de 1e

aanval ons 1e doelpunt. Na een paar ups en

downs, aanspeelfouten, snelle aanvallen en

passeerbewegingen stond het in de rust 11-

13. Na een bemoedigende preek van de coach

en trainers waren we weer helemaal klaar om

te beginnen aan de 2e helft. 

Vanaf de kant werden we volop

aangemoedigd: Kom op Elshout!
Na een paar scherpe schoten van beide

kanten en zelfs 2 minuten tijdstraf, werd na 50

minuten eindelijk het eindsignaal gegeven en

sloten we af met 17-19. MB1 is na 10 jaar

eindelijk een keer kampioen geworden!!

We gaan dit nog uitgebreid vieren, maar voor vandaag

lekker bij onze sponsor “de Gekroonde Hoed” op het

terras lunchen en proosten op het kampioenschap.

groetjes MB1
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Verjaardagen gym
In de maanden mei en juni feliciteren wij

18 mei Hanneke Heetkamp

21 mei Martha Klerks

23 mei Meike Klijn

26 mei Gijs Klerks

30 mei Teun Vrijhoeven

10 juni Emy van Weert

12 juni Doortje v.d. Aker

14 juni Maison van Venrooij

20 juni Bieke Schwartzmans

25 juni Ank van Delft

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

Ophalen oud papier
Beste ouders en dames van de Gym.

Op zaterdag 9 juni is het weer de beurt aan de

gymnastiekafdeling om oud papier op te halen voor hun

club, dus hebben weer wat helpende handen nodig.

Bovendien is het ook nog eens gezond, frisse buitenlucht

en flink wat beweging. 

We starten om 9.00 bij café “In den Gekroonden Hoed”

en na afloop zo rond 11.00 uur is er een kopje koffie met

worstenbrood bij de familie Groot ook aan de

Heusdenseweg nr. 1. 

Dus beste mensen help ons een handje en geef je op bij

de leiding.

Wij rekenen op U,

Het bestuur, afdeling gymnastiek.
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Kantinediensten
Week 20: Kantinedienst: Jos van den Hovenvan zondag 13 t/m zaterdag 19 mei

Week 21: Kantinedienst: Gerard Verhoeven van zondag 20 mrt t/m zaterdag 26 mei

Week 22: Kantinedienst: Albert van der Sandenvan zondag 27 mei t/m zaterdag 2 juni

Week 23: Kantinedienst: José van Uden van zondag3 t/m zaterdag 9 juni

Uiterlijk op maandagavond zal aan de vrijwilligers worden doorgegeven hoe laat zij op de bovengemelde dag 
aanwezig dienen te zijn. Wanneer er geen activiteiten in de kantine zijn, zal de vrijwilliger worden afgebeld.

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 20 mei Annie van Hulten Arjen vd Assem/Jos vd  Hoven

maandag 21 mei

dinsdag 22 mei selectie

woensdag 23 mei

donderdag 24 mei Els Klerks Ed Jongen

vrijdag 25 mei

zaterdag 26 mei Annie van Hulten

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 27 mei Marianne Ossenblok Ginger/Els Klerks

maandag 28 mei

dinsdag 29 mei selectie

woensdag 30 mei

donderdag 31 mei 19.30-eind Annie  van Hulten         Marinus Muskens

vrijdag 1 juni

zaterdag 2 juni Sjef van de Wiel

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 3 juni Sjef van de Wiel Ginger/Jos van den Hoven

maandag 4 juni

dinsdag 5 juni selectie

woensdag 6 juni

donderdag 7 juni onderling toernooii Sjef van de Wiel Annie van Hulten

vrijdag 8 juni

zaterdag 9 juni elshout/nieuw volgt separaat

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 13 mei Marianne Ossenblok Ginger/Els Klerks

maandag 14 mei

dinsdag 15 mei selectie

woensdag 16 mei

donderdag 17 mei 19.30-eind Marianne Ossenblok Harrie van den Besselaar

vrijdag 18 mei

zaterdag 19 mei 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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