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Algemeen Bestuur
Te vroeg gejuicht …?!

Vorige maand was ik in mijn voorwoord nog erg

opgetogen over de “aanstaande overwinning” op het

Coronavirus en de toen reeds herkregen vrijheden. Maar

ik moet toegeven dat ik te overmoedig ben geweest. Om

in sporttermen te blijven: “De wedstrijd is pas gespeeld

als het laatste fluitsignaal geklonken heeft”. Ik zat al in de

kantine aan een flesje bier de zeker gewaande

overwinning op het virus te vieren terwijl de

“blessuretijd” nog liep…. en zoals zo vaak …. wordt

overmoedigheid afgestraft. De tegenstander (het virus)

ging “erop en erover” en was na het eindsignaal de

winnaar. Ons allen in vertwijfeling en “boosheid”

achterlatend.

“The winner takes it all” en “de gifbeker moet helemaal

leeg” want het virus zadelde ons vervolgens ook nog op

met een strengere QR-coronacheck. Zonder “groen

vinkje” geen toegang tot kleedkamers, buitenterras en

kantine …. Oeffff

Laten we maar aannemen dat dit een noodzakelijke extra

training is voor de volgende wedstrijd tegen het virus.

Een die gewonnen moet worden. We willen namelijk

allemaal zo snel mogelijk zonder “allerlei poespas” weer

lekker van elkaar en een hapje en een drankje genieten!

Maar daar moeten we wel wat voor doen!

Gelukkig is bijna iedereen overtuigd van de noodzaak om

de regels weer strenger te hanteren en wordt de QR

Coronocheck zonder mopperen geaccepteerd. 

Dank-jullie-wel-daarvoor! De vrijwilligers die dit

uitvoeren volgen tenslotte ook alleen maar de wettelijke

regelgeving op!

Op naar de Decembermaand … de Feestmaand ….

Hopelijk met meer positief nieuws over het coronavirus

en over de start van de bouwactiviteiten van onze

nieuwe clubaccommodatie!

Caspar van den Brandt,

Voorzitter SC Elshout omni.  
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bestuurswerk verricht en heeft nu gekozen om nog

hand- en spandiensten te verrichten met de

woensdagochtendploeg. Broertje, bedankt !!

q Op zondag 31 oktober hebben we in alle vroegte de

Sjaak Moonentrofee uitgereikt aan Toon de Man.

Aangenaam verrast was Toon en wilde in eerste

instantie het niet geloven maar tijdens zijn huldiging

bleek toch echt dat hij het meer dan verdiend had en

daarom terecht in het zonnetje werd gezet voor zijn

grote inzet op de club.

q Als laatste de vervelende coronamaatregelen, ik

weet het, het is niet leuk. Wij kunnen er ook niets

aan doen maar als club moeten wij ons ook aan de

geldende regels houden. Het is te hopen dat ons nog

meer regels bespaard blijven. We waren weer zo

lekker aan de gang. We dachten dat we het ergste

wel gehad hadden. Niet dus, we moeten er nog

steeds rekening mee houden, ook wij nemen dus

onze verantwoordelijkheid.

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (november 2021)
q Op 2 november hebben we onze jaarvergadering

gehouden in onze vertrouwde kantine, het mocht en

kon weer. Mogelijk de laatste keer want ik heb de

wens uitgesproken dat we volgend jaar in onze

nieuwe kantine bijéén kunnen komen.

De diverse verslagen zijn vastgesteld en we hebben

een uitleg gekregen over de financiële resultaten.

q Vanuit de bouwcommissie zijn we bijgepraat over de

stand van zaken. Het is op dit moment nog vooral

het voorbereidende werk en de juiste afstemming

met de aannemer en het installatiebedrijf. Het vraagt

tegenwoordig nogal wat tijd om het huiswerk klaar

te hebben alvorens er daadwerkelijk begonnen kan

worden. Het is natuurlijk ook een mooie, uitdagende

klus en alles moet in detail vastgelegd worden.

q De sponsorcommissie heeft de diverse pakketten

nader toegelicht en er zal snel meer worden

uitgerold over de acties die op touw worden gezet.

Al met al is de commissie zeer ambitieus, maar dat

mag en misschien moet het ook wel, want we

moeten zelf als club een grote som geld bijeen

brengen om straks een schitterende accommodatie

en kantine te hebben. Een mooie term

die bedacht is, is”de gulle gever” welke

ikzelf heel toe-passelijk vind.

q De jubilarissen zijn; 

15jaarlid Max van Keulen, 

25jaar lid Hans Klijn en Ruud

Lambrechts, 

40 jaar lid Toon Kuypers en Mies

Ossenblok en 

50 jaar lid zijn Jos, Adrie en Jan van den

Hoven. Gefeliciteerd allemaal waarbij

aangetekend moet worden dat ons

gewaardeerd lid Jan van den Hoven op

15 oktober jongstleden is overleden en

op gepaste wijze is hier bij stilgestaan.

Verde op in dit clubblad ziet u het In

Memoriam.

q De verenigingsman is dit jaar Marcel

Vrijhoeven geworden. Hij heeft zijn

sporen dubbel en dwars verdiend met

name binnen de jeugdafdeling. Hij legt dit

jaar zijn voorzittersfunctie neer, maar

blijft gelukkig wel actief binnen het

jeugdkader. Proficiat Marcel!

q Met de bestuursverkiezingen hebben we

afscheid genomen van “Broertje” Ver-

hoeven. Gerard heeft zeer veel jaren 3
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Jullie kennen ondertussen mijn stokpaardjes en zijn

wellicht blij dat deze vanaf heden minder vaak gaan

terugkomen. Dus voor de laatste keer: 

- De vereniging dat zijn wij! Praat niet over de vereniging

en loop niet te klagen, maar praat met de vereniging en

ga mee aan het stuur zitten om lastige vraagstukken

mee op te pakken.

- Een vereniging draait niet uit zichzelf. Vele schouders

maken licht werk. Dus zet je in en draag bij. Ieder lid

(ouder) kan ergens zijn stokje bijdragen!

- Waardeer onze vrijwilligers. Natuurlijk mogen we

elkaar aanspreken, maar doe dit op een constructieve

manier en geef ook eens een complimentje.

Mijn oprechte wens is dat we als gemeenschap Elshout

(en omgeving) de vereniging als centrale ontmoetingsplek

blijven waarderen. We hebben een unieke club, maar dat

blijft niet vanzelf zo. Wat draag jij bij? 

Vanaf nu komen we elkaar in een andere rol tegen op

Den Donk. Tot dan!

Groet Marcel

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Beste sportvrienden,

Daar is ie dan, het laatste stukje voor het clubblad van

mijn hand. Na 12 jaar in het bestuur en 4 jaar nadat ik

Frie mocht opvolgen als voorzitter. Afgelopen 8

november ben ik tijdens de jaarvergadering van de

jeugdafdeling afgetreden en heb het stokje (lees: de

hamer) overgegeven aan Harm, die in samenwerking met

‘oudgediende’ Stan het jeugdbestuur gaat leiden. Voor de

mensen die Harm niet kennen: hij zal zich elders in dit

clubblad uitgebreider aan jullie voorstellen. En wat een

eer dat ik een kleine week eerder - voor de tweede keer

- werd uitgeroepen tot verenigingsman van het jaar!

Twaalf jaar is een aardige periode, maar deze periode is

in de praktijk voorbij gevlogen. Allereerst dankzij het

kwalitatief goede, betrouwbare en collegiale ‘team’

jeugdbestuur. Stan, Kees, René, José, Christ, Jos en Berry,

maar ook Harm en Nik die na een wenperiode nu beide

zijn toegetreden. Dank hiervoor! Ten tweede door de

steun en waardering die ik heb ervaren vanuit het kader

en de leden. Ook dank richting jullie! En tot slot omdat

het uitoefenen van mijn (onze) (voetbal)hobby energie

geeft in plaats van dat het energie kost.
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Zondag 31 oktober is door onze

voorzitter Frie Smits de Sjaak Moonen-

Trofee uitgereikt aan Toon de Man. Toon

die zich op uitzonderlijke manier inzet

voor onze club is hierdoor de Sjaak van

2021.

Sjaak Moonentrofee

Beste Leden,

Marcel heeft als voorzitter van het jeugdbestuur voetbal

van onze club zijn laatste stuk geschreven voor het

clubblad, aan mij nu de eer om mijn eerste woorden voor

het clubblad te schrijven.

Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om

Marcel te bedanken voor zijn inzet als bestuurder en de

laatste jaren tevens als voorzitter van het jeugdbestuur

voetbal van S.C. Elshout!

Voor diegenen die mij nog niet kennen; ik ben Harm

Aerts, 46 jaar, getrouwd met Irma en papa van Julian en

Benthe. In het dagelijks leven werk ik met veel plezier als

(inter)nationaal schade-expert glastuinbouw en techniek

bij Achmea Agro. Daarbij help ik glastuinbouwonder-

nemers om zo snel mogelijk weer in bedrijf te zijn na een

schade aan hun kwekerij en gewassen.

Onze Julian is al een tijdje lid van S.C. Elshout en voetbalt

ondertussen in team JO9. Tijdens de bezoeken aan

sportpark Den Donk viel het mij op dat onze mooie club

drijft op de vele enthousiaste vrijwilligers uit ons dorp en

omgeving. Ik wil daar ook graag een bijdrage aan leveren,

maar van voetballen heb ik niet zoveel verstand. Marcel

vroeg mij een keer of ik interesse had in de functie als

voorzitter van het jeugdbestuur voetbal van S.C. Elshout

en na er wat serieuzer over nagedacht te hebben, ben ik

daar op ingegaan. Dit wordt mijn manier om bij te dragen

aan onze club!

Het zal een klus worden om Marcel als gedreven

voetbalkenner en bestuurder op te volgen, maar toch

durf ik dat wel aan. Met Stan Muskens als rechterhand en

de andere bestuursleden eveneens aan mijn zijde zullen

we samen doen wat nodig is en zullen we proberen om

het voetballen voor onze jeugd zo goed, plezierig en

sportief mogelijk te laten verlopen.

Als je vragen hebt, stel deze dan gerust aan het

jeugdbestuur en indien nodig aan mij persoonlijk, we

helpen je graag verder binnen de mogelijkheden die wij

als jeugdbestuur daarin hebben.

Tot slot, ik ondersteun de wens van Marcel ‘dat we als

gemeenschap Elshout (en omgeving) de vereniging als

centrale ontmoetingsplek blijven waarderen.’ Dit moeten

we samen doen!

Groeten Harm

Van de nieuwe jeugdvoorzitter
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In memoriam

Op 15 oktober bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van
Jan van den Hoven

Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar.

In totaal was Jan 50 jaar lid van SC Elshout 
waarvan hij 10 jaar lang leider en scheidsrechter is geweest.

Velen van ons herinneren Jan als een goedlachse,warme persoonlijkheid op de
club. Hij behoorde de laatste jaren tot de vaste supportersclub van ons eerste

elftal de ”hooligans” genaamd. Hij heeft echter nog veel meer gedaan voor onze
club. Jan was met zijn assurantiekantoor een vaste sponsor binnen de club. 

Al jaren lang shirtsponsor, adverteerder in het clubblad, reclamebord langs het
hoofdveld en altijd bereid om bij kortstondige acties 

zijn bedrijfsnaam eraan te koppelen.

Terecht dan ook dat we Jan een echte clubman mogen noemen en dat we als
club hem heel veel dank verschuldigd zijn.

Namens de gehele voetbalvereniging SC Elshout wensen wij zijn familie en
vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur SC Elshout
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

17 november Joost Smits

19 november Lars Findhammer

19 november Roel Pelders

24 november Siem van den Brandt

24 november Tessa van Delft

25 november Johan de Haan 

25 november Bjarg van der Staak

26 november Rob Bechtold

26 november Stan Muskens

26 november Casper Verhoeven

28 november Remco van den Hooven

30 november Moos van Hoften

1 december Guido Smits

3 december Luc Smits

9 december Gijs van der Aa 

9 december René Damen

9 december Friedy van Engelen

9 december Koen Smits

10 december Bram de Kort 

10 december Antoine Kuijpers

10 december Jos Muller

10 december Mies Ossenblok 

11 december Dennis de Gouw

12 december Sam van Bokhoven 

13 december Willem van Baaijen

14 december Remco van Baaijen 

15 december Patrick Buijs

15 december Piet de Man 

15 december Gertj-Jan de Wit

16 december Jop Eekels

16 december Stef van Heeswijk

17 december Rinie Fitters

17 december Sophie Mommersteeg

17 december Jessica de Wilt

20 december Wessel van Delft 

21 december Roel van Leeuwen

24 december Job Simons

25 december Jan-Willem van Bokhoven 

25 december Siem van Hulten

25 december Max van Keulen

25 december Tonny Vermeulen

27 december Charlie Lisay

28 december Stijn Tausch

28 december Pleun van Venrooij 

29 december Michel van Dijk

30 december Mandy Timmermans

31 december Yavi van Berkel

31 december Willem Jongen

31 december Rowin Venus



Na 21 jaar JdL bouwbedrijf heeft Jos de Laat zich inmiddels geheel toegelegd 
op het keuren van nieuwe en bestaande woonhuizen. 

Hij wil in 2021 fris opstarten en heeft een zeer aantrekkelijke actie.

Voor leden van S.C. Elshout geeft JdL Bouwadvies 25% korting op het opleveren van
een nieuwbouwwoning en ook 25% korting op een aankoopkeuring (incl NHG) van

een bestaande woning,

Voor meer informatie neem gerust contact op met Jos of neem een kijkje op
www.jdlbouwadvies.nl voor zijn werkzijze en verdere informatie.
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Jos de Laat
tel. 0416 - 382421
Mob: 06 25087306
info@jdlbouwadvies.nl
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Grotestraat 136a Drunen   0416-374119
juwelierwiersma@gmail.com

www.juwelierwiersma.nl
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Van de bestuurstafel in november 2021
QR-code scannen sporthal
We zijn al weer zo’n anderhalve maand aan het

handballen en dat is super fijn. We hebben wel te maken

met aanvullende maatregelen zoals het scannen van

bezoekers op een geldige QR-code bij de sporthal. Dit

legt een behoorlijk extra druk op ons. We willen dan ook

alle volwassen leden en de ouders van jeugdleden vragen

ons hierbij een handje te helpen. Wanneer iedereen hier

of daar een uurtje de controle voor zijn of haar rekening

neemt dan komen we er wel! We zullen een link

doorsturen waarop je door kunt geven wanneer je een

uurtje kunt helpen.

Nieuwe leden
Saar Muller - jeugdlid

Nathalie van Gogh - jeugdcoach

Karlijn van Hulten - jeugdcoach

Oranje shirts een grote hit!
Voor ons 45-jarig jubileum konden

leden een oranje shirt bestellen. Deze

shirts bevallen zo goed dat er nog

steeds met enige regelmaat de vraag

komt: ‘Wanneer bestellen jullie weer??’.

Afgelopen maand hebben we maar

liefst 45 shirts besteld en voorzien van

naam. Super leuk om te zien dat deze

shirts nog altijd een grote hit zijn!
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50 jaar bestaan

De organisatie rond het 50 jaar bestaan gaat verder en er zijn

hulptroepen aangekomen om te helpen. Er is een groep

gevormd voor een reünie en jubileumboekje en een PR groep.

Beide groepen gaan nu met spoed aan de gang.

We hebben 2 weekenden vastgelegd met de commissie 50 jaar.

In het weekend van 18 en 19 juni gaat er iets gebeuren voor de

jeugd en dit zal extern gebeuren vanwege de nieuwbouw. In het

weekend erna staat een feestavond op de planning op zaterdag

25 juni voor leden en oud-leden met aanhang. 

Houd deze data vrij!

Op de feestavond zal er ook een reünie gehouden worden

voor de oud-leden van de afdeling handbal.

Sporttassen

Mocht je een mooie sporttas van S.C.

Elshout handbal willen bestellen, geef

dit dan door aan Gerard de Wit:

gdwit@home.nl. Kleine tassen zijn 28

euro en grote tassen zijn 32 euro. Dit

is inclusief logo.
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Sintochtend
Op zaterdag 4 december brengt de Sint samen

met zijn Pieten een bezoekje aan de jongste jeugd

van S.C. Elshout. Tijdens deze ochtend in 't Rad

zullen de kinderen en de Pieten verschillende

spelletjes gaan doen. Het thema is: ''De hoogte in''.

Daarnaast zal Sinterklaas ook even langskomen en

over elk team iets leuks vertellen. Als de kinderen

lief zijn geweest, krijgen ze misschien ook nog wel

een cadeautje.

We gaan er samen een gezellig Sinterklaasfeest

van maken!
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Dames 3-4
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Cursus jeugdscheidsrechter
Op donderdag 28 oktober hebben we met zijn allen

meegedaan aan een cursus voor jeugdscheidsrechter.

Eerst hebben we ingelogd op de site zodat we

verschillende opdrachten konden maken die ons

informatie gaven over hoe we het best konden handelen

in verschillende situaties.

Na ongeveer een uur hebben we met alle andere

kinderen die meegedaan hebben lekker gegeten. Toen

iedereen daarmee klaar was gingen we het fluiten in de

praktijk brengen. We gingen in 2-tallen samen met een

begeleider een paar minuten fluiten. Nadat iedereen

minstens 1 keer had gefloten gingen we verder de

opdrachten maken want als je alle opdrachten had

afgemaakt stond er een eindtoets klaar. De eindtoets

bestond uit verschillende vragen over de stof die ze

hadden behandeld in de oefenopdrachten.

Toen iedereen de toets voltooid had hebben we een

gezellige groepsfoto gemaakt met onze teamgenoten die

meededen en uiteindelijk mochten we ook nog de gele

en rode kaart die we hadden gehad om te fluiten mee

naar huis nemen, dus al met al was het een super gezellige

dag!

Groetjes,

De dames C1
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17 november Lia Pulles

18 november Cindy van den Hooven

20 november Dian van Wanrooij

21 november Lot van Bokhoven

23 november Ilse van Noort

30 november Rianne van Bladel

14 december Yvonne van Rooij-Smits

14 december Ed van Delft

21 december Gerard Beekmans

23 december Eefje Groenendaal

25 december Henriette van Noort-v.Iersel

25 december Yfke Pullens

26 december Marit Smits

29 december Jeanne de Man

29 december Fleur van Sambeek

Verjaardagen november-december

Afgelopen zondag 31 oktober heeft Wim de Hart de

proef van bekwaamheid afgelegd.

I.v.m. corona hebben we 4 keer geprobeerd om een

wedstrijd te plannen maar iedere keer kwam er een

wedstrijdstop op maar afgelopen zondag is het gelukt

voor Wim om de wedstrijd dames 2 tegen HC Zeeland

te fluiten. 

Het was een goede wedstrijd waar van alles gebeurde en

Wim heeft zeer goed gefloten. 

De examinator van het NHV was tevreden en hij zag

geen reden om Wim het diploma van verenigings-

scheidsrechter te weigeren. 

We feliciteren Wim met het resultaat en wensen hem

veel succes in de toekomst als scheidsrechter binnen

onze club!

Na de overhandiging van een kleine attentie kon de

examinator het NHV op de hoogte brengen en krijgt hij

het diploma thuisgestuurd. 

Wim de Hart verenigingsscheidsrechter
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Verjaardagen gym, In de maanden november en december feliciteren wij

19 november Anja de Jong

17 november Bent Nijhof

23 november Felou Knippels

26 november Lola Groenendaal

16 december Stef van Heeswijk

21 december Dries Akkermans

25 december Cindy van Dijk

29 december Annemiek Verhoeven

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

QR-code is nog t/m 23 november 2021 te scannen

8 december 2021 is de trekking Grote Clubactie en 9

december de bekendmaking van de trekkingsuitslag. Deze

zal op de website; www.clubactie.nl gepubliceerd

worden.

Aangescherpte coronamaatregelen
Na de vakantie waren we weer vol goede moed

begonnen met de gymlessen. Helaas gaat het met de

cijfers niet goed en lopen het aantal besmettingen en

ziekenhuisopnames hard op.

Tijdens de persconferentie van 2 november werd

aangekondigd dat een coronatoegangsbewijs nodig is bij

sportlessen binnen voor zowel sporters als publiek van

18 jaar en ouder.

Voor de gym heeft dit de volgende consequenties:

Dames: het coronatoegangsbewijs wordt bij aanvang van

de les gecontroleerd

Peuters: aangezien de peuters nog geholpen moeten

worden bij het omkleden, gaan we van de

ouder/verzorger die mee naar binnen wil het

coronatoegangsbewijs controleren. We willen jullie

daarom vragen om het brengen en halen door dezelfde

persoon te laten doen, zodat we alleen maar bij het

brengen hoeven te controleren. Mocht dit niet lukken,

dan dit graag melden bij het wegbrengen.

Kleuters: op vrijdagavond vragen we om de kinderen

thuis alvast om te kleden, zodat de ouder/verzorger niet

mee naar binnen hoeft en dus ook niet gecontroleerd

hoeft te worden. 

We zouden het zelf ook liever anders zien, maar op dit

moment zullen we moeten dealen met de geldende

maatregelen. We zijn al lang blij dat we in ieder geval nog

binnen mogen gymmen.

Groetjes het bestuur

Stand grote clubactie S.C. Elshout afd. gym

De verkoop van de grote clubactie verloopt voorspoedig.

We hebben bijna ons doel behaald! We willen alle

verkopers alvast hartelijk bedanken voor hun inzet,

waardoor we ons streefbedrag al bijna gehaald hebben. 

Mocht je een van onze verkopers gemist hebben, dan kun

je onderstaande QR-code scannen om alsnog een lot te

kopen. Help jij mee ons streefbedrag nog te halen?



23

Kantinediensten
Week 47: Kantinedienst: Jos van den Hoven van zondag  21 t/m zaterdag 27 november

Week 48: Kantinedienst: Bertie Wolffs van zondag 28 nov  t/m zaterdag 4 december

Week 49: Kantinedienst: Albert van der Sanden van zondag 5 t/m zaterdag 11 december

Week 50: Kantinedienst: José van Uden van zondag 12 t/m zaterdag 18 december

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 november Jos van den Hoven Els klerks/Tim van Heesbeen

maandag 29 november

dinsdag 30 november

woensdag 1 december

donderdag 2 december 19.30-eind Marinus Muskens Geraldine Kwetters

vrijdag 3 december

zaterdag 4 december Marion Verdijk Nicole van Hulten (na 13uur) 

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 5 december Bianca van Dijk             Els Klerks Dennis Jansen/Stan Lommers

maandag 6 december

dinsdag 7 december

woensdag 8 december

donderdag 9 december 19.30-eind Nicole van Hulten Yvonne van Rooij

vrijdag 10 december quiz Bianca van Dijk

zaterdag 11 december Bianca van Dijk Els Klerks (na 12 uur)

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 12 december Bianca van Dijk Jos vd Hoven

maandag 13 december

dinsdag 14 december

woensdag 15 december

donderdag 16 december 19.30 - eind Marion Verdijk Nik van Mook

vrijdag 17 december

zaterdag 18 december Bianca van Dijk Jos vd Hoven

Tijd Teamleider Vrijwilliger
zondag 21 november Annie van Hulten Jos vd Hoven/Stefan Fleuren

maandag 22 november

dinsdag 23 november

woensdag 24 november

donderdag 25 november 19.30-eind Annie van Hulten Jeanne van der Sanden

vrijdag 26 november

zaterdag 27 november Annie van Hulten



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
Fried Smits 06-13736280

Bestuur Voetbal
Voorzitter
Fried Smits 06-13736280
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
vacature
Accommodatie en algemeen 
Stef de Wit        06-83173817
Algemeen en omni
Bertie Wolfs      0416-373045

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
Christ Klerks 06-12603178
Technisch beleid + toernooien
Stan Muskens  06-37142853
Technisch beleid
Berry Kuijpers 06-38132715
Algemeen (o.a. kantine en kleding)
José van Uden  06-10608727
Activiteiten en divers
Rene Damen  06-52014687
Jeugdafgevaardigde

vacature

Bestuur handbal
Voorzitter
vacature
Secretaris
Linda van Beurden   06-30054447
Penningmeester
Ed van Delft 06-33773282
Jeugdbestuurslid
Jeugdcommissie
Scheidsrechterzaken:
Wendy van Hulten  06-40442684
Technische Zaken:
Gerard de Wit  0416 377574
Wedstrijdsecretariaat
Eline Dekkers

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

Vertrouwenspersonen

André van Hulten 06-53419791 
Ingrid de Kort-Jehoel 06-31693947  

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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