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Q U I N T U S

Week 30, 21 juli 2014, nummer 2358
U kunt dit blad ook lezen op onze website:

www.quintus-omni.nl

Sportblad per post ontvangen: maak  60,- per jaar over op rek.nr. 19.04.50.940 
t.n.v. OMNI-vereniging Quintus te Kwintsheul (IBAN NL96RABO0190450940).

Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897.
INlevereN TekSTeN eN adverTeNTIeS: zoNdag vóór 19.00 UUr bIj de redacTIe.
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Secretariaat
Wouter Loots
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
Tel. 0174-295436

e-mail: secretaris@quintus-omni.nl
http://www.quintus-omni.nl

O M N I

OMNI-vereNIgINg 

acTIvITeITeNkaleNder 
daTUm vereNIgINg/org. acTIvITeIT
27 juli tot 3 aug 2014 kermis gebruik parkeerplaats 
7 aug tot 10 aug 2014 handbal trainingweekend
7 september 2014 voetbal E + F toernooi
16 okt 2014 KBO feest
16 okt 2014 Quintus leeft sponsor-diner
17 en 18 okt 2014 Quintus leeft feest
8 nov 2014 gymnastiek onderlinge wedstrijden
17 januari 2015 volleybal recreantentoernooi

Onze leden waken over de 
veiligheid in het dorp.
Stuur een mail naar

frits.berendse@gmail.com
en geef je ook op!

Kijk voor meer info op
www.heulsebuurtpreventie.nl

contact
Postbus 181, 2290 AD Wateringen
e-mail: info@sportaccommodatiequintus.nl

Sportcomplex
Leeuwerik 1, 2295 PE Kwintsheul
Beheerder: Loek Schulte
Tel. 0174.296454
e-mail: beheerder@sportaccommodatiequintus.nl
http://www.sportaccommodatiequintus.nl

Stichting Beheer en
Exploitatie Sport-

accommodatie Quintus

St. Beheer en exploitatie Sportaccommodatie 

kaNtINe
Tel. 0174-294208

barcommissie
Angela Reitsma: 06-10619151
e-mail: reitsma@kabelfoon.nl.nl
René van Kester
e-mail: rene@kesterkw.nl

bardienstrooster
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl

berIchT vaN de kaNTINecommISSIe
de kantine wordt gesloten van maandag 9 juni t/m 
zondag 3 augustus. Dit behoudens de reeds vastgeleg-
de evenementen bij Loek. 
Voor vergaderingen geldt dat de 3 vergaderruimtes ge-
woon gebruikt kunnen worden, zij beschikken immers 
over koffiezetapparatuur. Een vergadering dan wel graag 

aanmelden bij Loek. 
Voor hen die toch na 9 juni de trainingsbal ter hand nemen 
is de hal gewoon geopend. Hier staan immers de daar-
voor bestemde snoep-, blikjes- en koffieautomaten. 

Met vriendelijke groet, 
namens de kantinecommissie, Angela Reitsma
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haNdBal

kopij voor zondag 16.00 uur naar leonie broch 
glbroch@kabelfoon.nl

voor aanvraag digitale versie mailen naar
secretaris@hvquintus.nl

Secretariaat
HV Quintus
Postbus 209
2290 AE Wateringen
secretaris@hvquintus.nl
jeugdsecretariaat
jeugdcommissie@hvquintus.nl

Aan alle leden en ouders/verzorgers,

Op 30 juni zijn wij als voltallig bestuur in de ALV (Alge-
mene Leden Vergadering) benoemd. Het bestuur bestaat 
nu uit Eric van Steekelenburg (voorzitter), Aad van Dijk 
(bestuurslid), Ton Vollebregt (bestuurslid), Maurice van 
Lis (penningmeester) en Annette Lie (bestuurslid). 

Maurice van Lis, Annette Lie, Eric van Steekelenburg, Ton 
Vollebregt, Aad van Dijk

Wij hebben er met z´n allen zin in om de vereniging verder 
vorm te geven. Quintus is een fantastische vereniging met 
grote landelijke bekendheid. Wij willen dit graag verder 
uitbouwen, maar hebben uw steun heel hard nodig.

Op dit moment worden wij geconfronteerd met een aantal 
opengevallen posities, die cruciaal zijn binnen onze ver-
eniging:
·  planner voor de scheidsrechters;
·  wedstrijdsecretaris;
·  voorzitter scheidsrechterscommissie.

Deze posities moeten ingevuld worden, want anders kun-
nen er geen wedstrijden gespeeld worden. Wij hebben 
een aantal oproepen geplaatst in het Quintusblad en op 
de Quintussite (zie aangehechte oproep). Daarnaast heb-
ben wij een aantal mensen direct benaderd. Helaas dit al-
les zonder succes.

Indien u een van deze functies op zich neemt, kunt u er 
vanzelfsprekend op rekenen, dat wij alle mogelijke onder-
steuning zullen bieden. Hierbij moet u denken aan de ver-
plichting aan de jeugd om wedstrijden te fluiten en zoals 
bij andere verenigingen al heel gewoon is, invoering van 
het vrijwilligersbeleid. Hierin wordt iedereen, die lid is van 
HV Quintus, verplicht iets voor de vereniging te doen.

Wij hebben er zin in, maar kunnen niet zonder uw onder-
steuning. Dus meldt u nu aan!!

Nogmaals: Zonder invulling van genoemde posities 
kunnen wij geen wedstrijden organiseren !!!!!

bIjlage

Planner scheidsrechters
Wij zoeken een (of meer) vrijwilligers die de scheidsrech-
ters willen indelen, zodat elke handbalwedstrijd van Quin-
tus een of twee scheidsrechters heeft.

voorzitter scheidsrechterscommissie
Ook zoeken we een nieuwe voorzitter voor de scheids-
rechterscommissie. In deze functie ben je het aanspreek-
punt voor onze scheidsrechters, ben je de schakel tussen 
scheidsrechter en bestuur. Organiseer je de opleiding en 
begeleiding van (nieuwe) scheidsrechters. Je geeft infor-
matie over verandering van regels, praktische zaken enz. 
Daam van Dijk legt deze functie neer, maar blijft bereid 
om de nieuwe voorzitter in te werken.

Wedstrijdsecretaris
Daarnaast zoeken we een nieuwe wedstrijdsecretaris. 
Carin Furth stopt met het wedstrijd secretariaat maar 
heeft te kennen gegeven haar opvolger aan het begin van 
volgende seizoen in te werken.
Het handbalbestuur realiseert zich dat invulling van bo-
venstaande functies uitermate belangrijk is voor het goed 
functioneren van de vereniging en hopen dan ook dat vrij-
willigers zich aanmelden. Van ons kunt U alle steun ver-
wachten.
Wil je een van deze uitdagende functies op je nemen of 
denk je iemand te kennen die hier geschikt voor is, laat 
het weten!

Eric van Steekelenburg 06-53371696
Aad van Dijk 0612962522

Theo bedaNkT!

Theo van Paassen is gestopt als bestuurslid. Maar zal, 
zoals hij zelf zegt, nog vele hand- en spandiensten blijven 
doen voor de vereniging.
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NIeUWe jeUgdledeN 50% korTINg oP coNTrI-
bUTIe 2014
Als je je nu aanmeldt bij tennisvereniging Quintus, krijg je 
als jeugd- of  juniorlid 50% korting op de contributie voor 
2014. Jeugdleden (op 1-1-2014 nog géén 12 jaar) betalen 
voor het restant van 2014 dan nog slechts €20,- en junior-
leden (12 t/m 18 jaar op 1-1-2014) betalen €25,-.
Er is voor jeugdleden geen wachtlijst, dus je kunt na het 
aanmelden ook meteen starten met tennissen. Bovendien 

start er in het najaar weer een nieuwe serie tennislessen 
voor de jeugd, dus het is nú een goed moment om deze 
mooie sport uit te gaan proberen tegen een gereduceerd 
tarief. Voor de jeugd worden gedurende het jaar ook nog 
allerlei leuke activiteiten georganiseerd, zoals het ouder-
kind toernooi en uitwisselingen met andere verenigingen. 
Vul het aanmeldingsformulier (ook te vinden op de site: 
www.quintus-tennis.nl) dus in en kom gezellig tennissen 
bij Quintus!

$
teNNIS

Secretariaat
Berestein 39, 2295 PM Kwintsheul
Tel: 06-13652623
e-mail gve@kabelfoon.nl
ledenadministratie
Riviergrondel 2, 2295 HG Kwintsheul
Tel. 0174-295566
e-mail: janerna@kabelfoon.nl

Openingstijden: 
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur

Voor al uw dagelijkse boodschappen
–  Brood –  Vleeswaren
–  Sigaretten –  Zuivelproducten
–  Groente/fruit –  Telefoonkaarten
–  Tevens zijn wij ov-oplaadpunt

De Heul
Supermarkt

Openingstijden: 
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur

Voor al uw dagelijkse boodschappen
–  Brood –  Vleeswaren
–  Sigaretten –  Zuivelproducten
–  Groente/fruit –  Telefoonkaarten
–  Tevens zijn wij ov-oplaadpunt

De Heul
Supermarkt

Heulweg 129 Telefoon (0174) 29 28 63
2295 KE  KWINTSHEUL Telefax (0174) 29 34 74
www.eekhout.nl assurantiekantoor@eekhout.nl

VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN
FINANCIELE DIENSTVERLENING

Julianastraat 1AA
2291 TP Wateringen
Telefoon: 0174-29 32 89  Fax: 0174-29 85 68
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 

Julianastraat 1AA 
2291 TP Wateringen 
Telefoon: 0174-29 32 89  Fax: 0174-29 85 68 
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl 

Heulweg 105 – 2295 KD Kwintsheul
Tel. 0174  292864 – fax 0174  290123
www.bouwbedrijfjongerius.nl
Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Wij zijn aangesloten bij Bouw Garant

Heulweg 105 – 2295 KD Kwintsheul
Tel. 0174  292864 – fax 0174  290123
www.bouwbedrijfjongerius.nl
Nieuwbouw – Verbouw – Onderhoud
Wij zijn aangesloten bij Bouw Garant

 
DAMES & HER EN 

K A P S A L O N 

Kwintrum 3
2295 HZ Kwintsheul

Telefoon
(0174) 27 00 88

 
Wij zijn op Maandag  gesloten

Vrijdagavond tot 19.30 uur
Zaterdagmiddag tot 17.00 uur

Ella
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TENNISVERENIGING QUINTUS AANMELDINGSFORMULIER
 

 
 
Ledenadministratie TVQ 
Jan de Recht 
Riviergrondel 2 
2295 HG  KWINTSHEUL 
Tel: 0174-295566 
E-mail: janerna@kabelfoon.nl      
 
Lidmaatschap van 1 januari t/m 31 december (s.v.p. aankruisen) 
○ SENIOR-lid (alle dagen van de week) € 100,- 
○ DALUUR-lid (maandag t/m vrijdag van 08.30 uur – 17.00 uur) € 70,- 
○ JUNIOR-lid (op 1 januari 12 t/m 18 jaar) € 50,- 
○ JEUGD-lid (op 1 januari nog geen 12 jaar) € 40,- 
 
Inschrijfgeld eenmalig  € 7,- per persoon 
Borg voor spelerspasje eenmalig € 10,- per persoon 
 
Betaling gaarne op bankrekening 12.65.75.118 
Ten name van Tennisvereniging Quintus 
 
 
Ondergetekende meldt zich aan als lid van tennisvereniging Quintus tot wederopzegging. 
(opzeggingen schriftelijk uiterlijk 1 december van het lopende jaar). 
 
Naam en voorletter(s) :   
 
Roepnaam :   
 
Straat / huisnr. :   
 
Postcode / Woonplaats :   
 
Geboortedatum :   
 
Telefoon :    
 
E-mail :   
 
Bank/gironummer :  
 
Dit formulier volledig ingevuld opsturen of mailen naar de ledenadministratie (zie boven). 
 
Handtekening (voor junior- en jeugdleden handtekening ouders): …………………… 
  
Datum: …………………… 
  


