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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

KANTINE
Tel. 0174-296454

Barcommissie
John van der Valk
René van Kester
e-mail: rene@kesterkw.nl

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

ACTIVITEITENKALENDER 
Datum Vereniging/org. Activiteit Locatie Tijd

11 maart 2021 OMNI-vereniging Algemene Ledenvergadering 20:00 uur

CASHLESS BETALEN IN DE QUINTUS KANTINES
In de kantine van het Quintus complex kan op werkdagen 
(maandag t/m vrijdag) uitsluitend cashless (niet meer contant) 
worden betaald dus moet er worden gepind.
Op zaterdag en zondag kan er zowel worden gepind als ook 
contant worden betaald.

In de kantine van de Tennis kan uitsluitend cashless worden 
betaald (pinnen).
 
Helaas geldt dat beide kantines vooralsnog a.g.v. de coro-
na maatregelen van de overheid tot nader bericht gesloten 
zijn.

Secretariaat: Wouter Loots, Postbus 181, 2290 AD Wateringen. Tel. 0174-295436
E-mail: secretaris@quintus-omni.nl  –  http://www.quintus-omni.nlOMNI-VERENIGING

ST. BEHEER EN EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIE

•  Taxi
•  Zittend ziekenvervoer (DSW, UVIT en AGIS)

•  Groepsvervoer (tot 50 pers.)
•  Zakelijk vervoer
•  Kindervervoer
•  Rolstoelbus
•  Airport vervoer

24 uur staan wij voor u klaar! 
Vraag vrijblijvend een offerte.

Van Meteren Vervoer
Bovendijk 35P

2295 RV Kwintsheul
06-10881420

info@vanmeteren.net

Voor al uw 
personenvervoer

BEl 06-1088 1420 
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HET BESTUUR VAN DE OMNI-VERENIGING QUINTUS
Het doel van de OMNI-vereniging is:
1. de belangenbehartiging van de aangesloten leden (verenigingen)
2. het bevorderen van onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere partners
3. het vervullen van een maatschappelijke functie.
Het bestuur van de OMNI-vereniging bestaat uit vertegenwoordigers van de zeven verenigingen. Het dagelijks bestuur 
wordt gevormd door Wouter Loots (secretaris en penningmeester). De positie van voorzitter is vacant.

Sinds 1-12-2020 is het bestuur 
weer compleet. 

Met v.l.n.r. 
Sander Valstar (badminton), 

Ronald van Dijk (gymnastiek), 
Marcel Vis (voetbal), Frans 

Meurs (tennis), Wouter Loots 
(volleybal), Peter Zwinkels 

(Jeu de Boules) en Eric van 
Steekelenburg (handbal).

STATUTEN
Op 10 april 2013 is de OMNI-vereniging Quintus als mede-opvolger van de Sportfederatie Quintus (SFQ) opgericht. 
Alle zeven verenigingen van Quintus (badminton, gym, handbal, jeu de boules, tennis, voetbal, volleybal), die ieder een 
tak van sport vertegenwoordigen, zijn lid van de OMNI-vereniging Quintus. Deze verenigingen komen bijeen in alge-
mene ledenvergaderingen.
Voor de nieuwe OMNI-vereniging Quintus en de Stichting Beheer en Exploitatie Quintus zijn nieuwe statuten opgesteld 
en vastgesteld bij notaris Verrijp op 10 april 2013.

STICHTING BEHEER & EXPLOI-
TATIE QUINTUS.

De stichting beheert & exploiteert 
de twee sporthallen, kantines, 
kleedkamers en de buitenvelden 
van voetbal en handbal.
De Tennis (TVQ) en Jeu de Boules 
beheren en exploiteren op de Uit-
hoek hun eigen complex.
De Stichting heeft drie bestuurders: 
Maurice van Lis (namens de hand-
bal), John van der Valk / voorzitter 
(namens de voetbal) en Rob Vis (na-
mens de OMNI- vereniging).
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Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch 
glbroch@kabelfoon.nl

Materiaal: Tim de Kok 06-42747752
 Koen van Zeijl 06-47500623
Kledingcoörd.: VACANT
Scheidsrechters- Richard Moerman 06-13630863
coördinator: quintusscheidsrechters@gmail.com

Voor nieuws verwijzen wij u naar de website:
www.quintus-voetbal.nl

WEDSTRIJDSECRETARIATEN
Senioren: Susan v.d. Wansem 
 email: susan@vdwansem.nl
A: Tim de Kok 06-42747752
 email: timdekok86@hotmail.com
B: Berry Jansen 06-12319640
 email: witteber@gmail.com
C: Karin Grootscholten 06-19034755
 email: grootscholtenkarin@gmail.com
D: Michel Tetteroo 06-40214780
 email: bowsermike@live.nl
E: Patrick Mansveld 06-13776695
 email: patrickmansveld@caiway.nl
F en MiniF: Dave Hendriks 06-51704411
 email: davenadi@xs4all.nl

Secretariaat: Quintus Handbal, Postbus 209, 2290 AE Wateringen
Jeugdsecretariaat: jeugdcommissie@quintushandbal.nlHANDBAL

Secretariaat: Freek Batist, Grutto 1f, 2295 PR Kwintsheul, tel: 06-41 53 68 77
E-mail: e-mail: secretaris@quintus-voetbal.nl_ VOETBAL

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

er zijn voor uit vervolgen/uitspelen van de competitie. Momen-
teel is daar nog niet veel duidelijkheid over. Wat wel duidelijk 
is geworden, is dat er dit seizoen geen promotie/degradatie 
wedstrijden worden gespeeld. Zoals eerder aangegeven in de 
Nieuwsflits, is er onzekerheid wat betreft het betalen van de 
zaalhuren. Helaas kunnen we hierover op dit moment geen 
nieuwe informatie geven. Onze penningmeesters houden alle 
berichtgeving en maatregelen hierover scherp in de gaten. Als 
we nieuwe informatie hebben, zullen we dat met jullie delen 
via de Nieuwsflits.

Gelukkig lijkt de toekomst er rooskleuriger uit te zien, met de 
start van het vaccinatieprogramma. 

Secretariaat: Joyce van Schie, Poortweide 2, 2291 EH Wateringen
Tel. 06-46771176  –  secretariaat@pqv-volleybal.nl  –  www.pqv-volleybal.nlVOLLEYBAL{

Update corona en PQV 17-01-2021
Met het ingaan van het nieuwe jaar, kijken we als bestuur graag 
vooruit. We wensen jullie allemaal een gezond en goed 2021 
en hopen uiteraard dat we op een veilige manier onze volley-
balactiviteiten kunnen hervatten!

Tijdens de meest recente persconferentie is duidelijk gewor-
den dat de lockdown, en dus ook de sluiting van de sport-
hallen, verlengd wordt. Helaas betekent dat dus nog minstens 
drie weken geen volleybal. 
We kijken uit naar een veilige, spoedige herstart van (een ge-
deelte van) de trainingen en nemen alle mogelijkheden hiertoe 
in overweging. De NeVoBo onderzoekt welke mogelijkheden 
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Beste Lezer,
Voor het verdere laatste nieuws en het overzicht van de aanko-
mende activiteiten van Tennisvereniging Quintus verwijzen wij 
u vanaf heden graag naar onze website www.quintus-tennis.nl .

Sportieve groet,
Het bestuur van TVQ

$ Secretariaat: Luzia ten Westenend, Plein 1957 nr. 21, 2295 PK Kwintsheul. 
Tel: 06-17184669. E-mail: tvqbestuur@gmail.comTENNIS

Ledenadministratie: Jan de Recht, Pepermuntstraat 19, 2292 CT Wateringen. Tel. 0174-295566. E-mail: janerna@kabelfoon.nl

! Secretariaat: 
E-mail: secretaris@quintus-badminton.nl  –  http://www.quintus-badminton.nlBADMINTON

p Secretariaat: info.quintusgymnastiek@gmail.com, tel. 06-51959722 
Redactie: info.quintusgymnastiek@gmail.com  –  www.quintusgymnastiek.nlGYMNASTIEK

Secretariaat: Peter Smits, tel 0174-296412, petercorriesmits@gmail.com
Voor nieuws verwijzen we u naar de website www.quintusjeudeboules.comlJEU DE BOULES

Wij kijken er naar uit om jullie, als het allemaal veilig kan, weer 
in de sporthal te zien en deze periode achter ons te laten!

Erik en Ferdy
Voorzitters

Wedstrijden/scheidsrechters in de komende 2 weken

De NeVoBo onderzoekt mogelijkheden tot het vervolgen of 
beëindigen van de competitie 2020-2021. 
De trainingen zijn door de vereniging geheel stilgelegd con-

form de richtlijnen van de overheid, tot tenminste 09-02-2021.

De Quiz Brothers Pubquiz van vrijdag 8 januari 2021
Afgelopen vrijdag heeft een delegatie van D3 onder de naam 
D3 chemie meegedaan met de pubquiz van de Quiz Brothers.
Er deden 108 teams mee en wij zijn heel trots op onze ge-
deelde 6e plek!!

Wij hadden 54 van de 60 vragen goed en de nummer 1 had 
er 58 goed. De vraag van PQV: waar staat de V voor uit PQV is 
waarschijnlijk door weinig teams goed beantwoord. 

Verder is er een volleybalclinic onder bod verkocht voor 
€ 100,=. Dat is een goede promotie voor onze volleybalclub! 
Ook onze voorzitters hadden een leuk filmpje om iedereen een 
goed 2021 te wensen.

Deze quiz is een goede aanrader voor de teambuilding van 
het team. Het is daarom jammer dat wij het enige team waren 
van PQV Volleybal. Aanrader: schrijf je team de volgende keer 
ook in, super leuk en het levert ook nog wat op voor de club!

Een trotse dames 3 chemie 
(Nadine, Joyce, Marianne, Esther en Petra).

Hallo Spaarders!
Na een aantal leuke weken vol spaarplezier, die zelfs werd ver-
lengd tot einde 2020, zit de spaaractie van de sportplaatjes 
erop. Album niet vol? Niet getreurd! Gooi jouw dubbele kaart-
jes nog niet weg, want als het weer kan, gaan we natuurlijk 
volop ruilen! Van Jumbo hebben we zelfs een stortvloed aan 
kaartjes gehad, dus we kunnen jullie flink vooruit helpen. Later 
meer.

Dan, voor degenen die merchandise hebben gekocht, mocht 
je die nog niet hebben, ze zijn op te halen bij Jumbo Kwints-
heul. Neem wel even je bestel- en betaalbevestiging mee!

Groeten!
Het bestuur


