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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

28 oktober 2021 OMNI-vereniging Bestuursvergadering vd Knaap Corner 19:30 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

     Kwintsheul          0174 29 57 40          www.eekhoutbouw.nl

Al 75 jaar 
vernieuwend.
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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

! Secretariaat: 
E-mail: secretaris@quintus-badminton.nl  –  http://www.quintus-badminton.nlBADMINTON
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Secretariaat: Joyce van Schie, Poortweide 2, 2291 EH Wateringen
Tel. 06-46771176  –  secretariaat@pqv-volleybal.nl  –  www.pqv-volleybal.nlVOLLEYBAL{

Dit kwam uit de bestuursvergadering van 25 mei 2021
•  Karlijn is gestopt als ondersteunend bestuurslid maar blijft 

komend seizoen nog wel de ledenadministratie doen. Karlijn 
bedankt voor je inzet voor het bestuur!!

•  Normaal moeten de leden zich voor 1 juni afmelden. Echter 
omdat dat niet nogmaals is gecommuniceerd is deze datum 
opgeschoven naar 15 juni a.s.

•  De nieuwe website is nog steeds in ontwikkeling met name 
zal ook de jeugd benaderd worden om te helpen.

•  De ruimte voor de ALV is gereserveerd op 14-9-2021.
•  Helaas zijn er dit jaar veel leden die gaan stoppen wat we 

natuurlijk erg jammer vinden.
•  Er is een voorstel voor teruggave van een gedeelte van de 

contributie.
   Dit zal op de ALV worden voorgelegd. Er zijn 2 scenario’s 
waaruit gekozen kan worden.

   Dit geldt voor alle leden van seizoen 2020-2021.
•  De TC is druk bezig met het komende seizoen. De puzzel is 

bijna rond dus dat is een fijn vooruitzicht.
•  De teamindelingen zullen als concept in de Nieuwsflits ko-

men.
•  Ledenwerving voor met name de damesteams is zeer nood-

zakelijk.
•  De clinic van PQV is toch nog een succes geworden. Met 

alleen maar jongens. Nu hopen dat er wat potentiële leden 
bij zitten

•  We gaan met grote waarschijnlijkheid meer clinics geven 
voor de schooljeugd.

•  De loten voor de Grote Club zijn inmiddels weer besteld.
•  MA in traint in voorbereiding voor komend seizoen in de 

nieuwe samenstelling nog even door in de Eekhout hal.
•  Voor de overige jeugdteams zit het seizoen er op. 
•  Mocht er nog door jeugdteams op het strand gebald willen 

worden is dat altijd mogelijk. Laat het dan even weten aan de 
jeugd coördinator i.v.m. een net.

•  We mogen weer binnen trainen in de Eekhouthal. Als je zin 
hebt met je team om binnen te trainen laat het ons weten 
via het secretariaat. Nog wel volgens de strenge regels max 
4 senioren per veld enz. Dus hele teams zijn nog niet toege-
staan.

•  De functie jeugd coördinator is nog steeds vacant. Geïnteres-
seerden kunnen zich melden bij het bestuur.

•  Er zal net als afgelopen jaar weer in de zomer gebald gaan 
worden op het strand, waarschijnlijk wordt dat op een woens-
dagavond.

•  De teams zijn aangemeld bij de bond. 
•  Vanuit de OMNI is er geen nieuws.
•  Dit was de laatste bestuursvergadering van het seizoen.

Met vriendelijke groeten,
Willem van Vliet

PQV gaat weer beachvolleyballen!
De vlag mag uit, het weer wordt fantastisch en PQV Beach gaat 
weer van start! Het zand tussen de tenen, met een gemengde 
groep (iedereen mag meedoen!) weer lekker volleyballen, de 
ondergaande zon tijdens de derde helft... Wat wil een mens 
nog meer? Genieten met volleybal op het strand!

Net als vorig jaar is iedereen weer uitgenodigd om naar het 
strand te komen! Ken je iemand die geen lid is, maar het wel 
leuk vindt om mee te doen (of gewoon niets te doen heeft op 
zo’n woensdagavond)? Neem ze maar mee! Meedoen is kos-
teloos. We staan er op de woensdagavonden vanaf 19:30, en 
gaan door zolang als jullie willen, al dan niet met een drankje 
achteraf. De locatie is dezelfde als vorig jaar: we zetten het 
veld op naast Westbeach, dat is te vinden op strandafslag Mo-
lenslag in Monster. 
Tot snel op het strand!

Versoepelingen!
Het woord ‘versoepelingen’ heeft sinds de coronapandemie 
een extra positieve lading gekregen. Want wanneer er gespro-
ken wordt over versoepelingen mag er vaak ook iets meer en 
dat is positief. 

Sinds de persconferentie van 11 mei is het weer mogelijk om 
vanaf woensdag 19 mei voor alle leeftijden weer binnen te 
sporten met een aantal restricties zoals in tweetallen sporten 
en 1.5 meter afstand houden tijdens het sporten. Tijdens de 
persconferentie van vrijdag 28 mei werden de regels omtrent 
het binnensporten weer verder versoepeld en is het mogelijk 
om weer met het gehele team te sporten en hoeft de 1,5 me-
ter niet meer te worden gehandhaafd. Deze versoepelingen 
gaan in vanaf 5 juni.

Het bestuur heeft de zaalhuur van  de v/d Eekhouthal voor 
de hele maand juni verlengd hierdoor is het mogelijk om op 
maandag te kunnen trainen in de hal. 
Er is al bij de teams geïnventariseerd of er behoefte is om nog 
een paar keer binnen te trainen. 

Hieronder is er een indeling gemaakt van welke teams wan-
neer zouden kunnen trainen. 

Tijd Veld 1 Veld 2 Veld 3
19.00 – 20.30 uur MA1 (traint van 

19.30 uur tot 
21.00 uur) 

Dames 3

20.30 – 22.00 uur Heren 1 Heren 2 Dames 2

Volgens de recentelijke versoepelingen zou het ook weer mo-
gelijk zijn om gebruik te maken van de kleedkamers en de dou-
ches, dit zal nog worden nagevraagd bij de beheer van de hal 
of deze inderdaad open gaan. 

Voor aanstaande maandag is het ook mogelijk om binnen te 
trainen maar dan in groepen van 4 en wel met zoveel mogelijk 
het hanteren van de 1,5 meter afstand. 

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Bij vragen of onduidelijkheden hieromtrent neem gerust con-
tact met mij op. 

Joyce van Schie 
secretaris@pqv-volleybal.nl 
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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

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


