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Nieuwsbrief "De Donkiaan" 

 
Maandag 4 februari 2019 
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Bestuur Nieuwsflits 
 
Voetbal Prestaties DONK teams 
De winterstop is weer voorbij, althans de officiële winterstop, die de KNVB had 
bepaald aan het begin van het seizoen. Maar zodra die winterstop afgelopen 
is, en waarbij het in die periode goed weer was, is er nu een beetje winter 
ingetreden. Dinsdag 22 januari is het gaan sneeuwen en dus geen trainen tot 
einde week, De  KNVB keurt op donderdag alles al af voor het weekeinde, 
maar op zaterdag kon er op nagenoeg alle kunstgrasvelden al weer gespeeld 
worden. Het is net als bij de NS en Schiphol:  alles al te vroeg afgekondigd.  
Op zondag heeft derhalve alleen DONK 1 gespeeld. DONK 1 is met nog 1 
wedstrijd te gaan zeker van een plek bij de eerste drie in de poule, zodat men 
in de promotiepoule 6 thuiswedstrijden krijgt en 5 uitwedstrijden. Omdat in de 
andere derde Klasse, waaruit de nieuwe tegenstanders komen nog de nodige 

wedstrijden gespeeld moeten worden, is de aanvang van de promotiepoule 
uitgesteld tot 24 februari a.s. 
De eerste doelstelling is dus gehaald. Nu proberen de tweede te behalen: 
Promotie naar de 2e Klasse! 
DONK 2 staat momenteel ook aan kop, maar zij voelen nog de hete adem van 
achtervolgers in de nek. Ga zo door, dan komt het kampioenschap zeker in 
zicht.  
DONK 3 heeft na de eerste 4 wedstrijden verloren te hebben, daarna alles 
gewonnen en derhalve staat men nu op een keurige tweede plaats. 
Alle spelers, alle begeleiding en mensen rondom de selectie: Klasse en succes 
voor de komende periode. 
 
Alle andere teams van sv DONK gaan hopelijk vanaf 2 februari weer starten 
met het vervolg van de competities. DONK JO10-1, JO12-1, zaterdag 1 en 
DONK 6 hebben nog gespeeld  voor de beker. DONK 6 heeft gewonnen en 
gaat door naar de volgende ronde, evenals de JO10 en JO12. Zaterdag 1 is 
helaas uitgeschakeld. 
 
Besprekingen met Gemeente 
N.a.l.v. het gesprek van donderdag 24 november 2018 welke het Dagelijks 
Bestuur met de wethouder Sport heeft gehad moeten we nog terugkoppeling 
krijgen vanuit de Gemeente. Een tussentijdse reactie is wel geweest. De 
besproken punten hebben de aandacht en dus wachten we in spanning af en 
houden contact met de Gemeente. 
 
Bespreking voorzitters Goudse voetbalverenigingen 
Dinsdag 12 februari a.s. is er een overleg met alle voorzitters van de Goudse 
voetbalverenigingen, waarbij besproken zal worden of men gezamenlijk 
richting gemeente punten bespreekbaar kan maken, zoals o.a.  Ledverlichting 
rondom de velden, de WOZ beschikking, Onderhoud sportcomplexen in 
Gouda. 
 
Thema avond KNVB op DONK 
Op 16 januari en 4 februari zijn er KNVB themabijeenkomsten op DONK 
geweest, waarbij diverse zaken besproken worden met andere 
voetbalverenigingen en KNVB. Doel is om o.a. te kijken wat beter kan bij o.a. 
voetbalprogrammering, behoud vrijwilligers, clubarbitrage, hoe kunnen we 
voetbal in B-categorie leuk houden, etc.  
Namens DONK hebben enkele bestuursleden de bijeenkomsten bijgewoond en 
wordt er gekeken of er handvatten zijn die we weer kunnen gebruiken binnen 
onze vereniging. 
 

--------------------------------------------------------- 
 
   Volg sv Donk op Facebook 
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Wijziging BTW van 6 naar 9 procent en gevolgen voor 
Sportverenigingen 
Naar aanleiding van de aanpassing BTW van 6% naar 9% heeft het Bestuur 
vooralsnog besloten de prijzen per 1 januari 2019 nog niet te verhogen. Het 
bestuur zal zich in de komende periode wel gaan verdiepen in de gevolgen van 
deze prijsstijging en eventuele andere gevolgen vanwege deze BTW 
aanpassing en aan de hand daarvan kijken of er prijsaanpassingen nodig zijn 
binnen de vereniging. 
 
 
Vrijwilligers binnen sv DONK 
Binnen SV DONK zijn gelukkig heel veel vrijwilligers die hun steentje bij willen 
dragen. Dit zal ook wel moeten, want een vereniging kan niet zonder 
vrijwilligers. Het Bestuur mag dan een soort leidinggevende zijn van de club, 
maar ook zij kunnen niets zonder de hulp van deze mensen 
We hopen in 2019 met elkaar weer de diverse taken te kunnen uitvoeren  en 
verwachten hierbij begrip als het een keer anders loopt dan men verwacht. 
 
Sponsoring 
Zoals men weet is ook Sponsoring van de SV DONK een goede bijdrage voor 
de vereniging. Helaas constateren we de laatste jaren een terugloop  van 
sponsoren, die een reclamebord willen hebben rondom de velden van SV 
DONK, shirtreclame of andere reclame. Ondanks grote inspanningen van de 
mensen van de Sponsorcommissie, kunnen we hulp vanuit de leden  
gebruiken om nieuwe sponsors aan te brengen. Indien men iemand weet, die 
onze club wil steunen d.m.v. sponsoring, neem dan contact op met de 
sponsorcommissie. Uiteraard kunnen we als lid ook zelf de club sponsoren, 
door onze online aankopen te kopen via de DONK-site. Dit kan m.b.v. de 
knop: Shop en Doneer. Gelukkig weten een hoop leden deze knop al te vinden 
en halen we op deze manier ook een leuk extra centje voor de club binnen. 
 
Energieverbruik 
Gezien de hoge energiekosten van sv DONK en het milieubeleid willen we een 
ieder nogmaals met nadruk vragen om op een goede manier met het aan- en 
uitzetten van de lichtmasten om te gaan. Indien er een groep traint maar op 1 
veld lichten aan en niet op 2 en direct na afloop lichten weer uit zetten.  Dit 

geldt ook voor het water- en gasverbruik.  
Het DONK bestuur is ook aan het kijken hoe de kosten van energie naar 
beneden kunnen worden gebracht. Dit kan bijv. door aanpassingen van 
huidige verlichting naar Led verlichting en door bijv. het plaatsen van 
zonnepanelen op het dak van de kantine en eventueel kleedkamer. 
 
100 jaar bestaan 
Zoals u allen weet vieren we volgend jaar het 100 jarig bestaan van onze 
vereniging. Achter de schermen is het jubileum comité al druk aan het 
vergaderen om deze 100se verjaardag tot iets onvergetelijks te maken. 
Nadere informatie zal volgen. 
 
Bestuur sv DONK 
 

--------------------------------------------------------- 
 
 
Teamfoto’s op de website  
 
Helaas is dit seizoen nog niet iedere teampagina op onze website voorzien van 
een foto. Om dit voor elkaar te krijgen 
willen wij leiders/ trainers/ ouders vragen een keer een foto te maken van hun 
team. Onze huisfotograaf is bij de meeste teams al langs geweest maar bij 
sommige was het team dan helaas niet compleet. 
Aangezien de meeste mensen wel beschikken over een fotocamera of een 
mobiele telefoon met camera hopen wij alle teampagina’s zo te kunnen 
voorzien van een foto! De foto’s kunt u mailen naar webmaster@svdonk.nl. 
 
 

 
 
 
 
                     --------------------------------------------------------- 
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Trainingskamp A-selectie in Dusseldorf. 
 
Van vrijdag 11 t/m zondag 13 januari heeft de selectie haar traditionele 
trainingsweekend gehad. Dit jaar trokken de mannen de grens over naar 
Dusseldorf. De SLC, TC en de trainers/begeleiders hadden een mooi 
afwisselend programma in elkaar gezet. Daarin was plaats voor serieuze 
onderdelen (een training en voor 2 teams een wedstrijd), spelelementen 
(karten op vrijdag en de escaperoom op zaterdagochtend) en uiteraard ook 
ontspanning en teambuilding op zaterdagavond in de Düsseldorfse  Altstad.  
 
De wedstrijden werden  zaterdagmiddag beiden in winst omgezet tegen 3e 
klasser EVC en 4e klasser KSD. Daarna werd het clubhuis overgenomen door 
een groep enthousiaste Donkianen. De sfeer en saamhorigheid op deze 
middag in en buiten het veld was geweldig om mee te maken. Op de 
weergave op de  Facebook pagina van sv DONK heeft menigeen dit feest 
kunnen meebeleven.. 
 
Al met al een zeer geslaagd weekend op een prima locatie. De basis is gelegd 
voor een goede tweede seizoenshelft voor DONK 1 (in de Kampioenspoule) en 
DONK 2 (als huidig koploper) in de reserve 2e klasse. 
 
Dank aan de club, een aantal sponsors en bovenal de spelers en begeleiders 
zelf die allen met een eigen bijdrage dit weekend mogelijk gemaakt hebben. 
Speciale dank gaat uit naar Pieter van Houten, Jurgen Paap en Simon de Jong 
die vanuit de SLC alles puntgaaf hadden voorbereid. 
 
 

Kampioenspoule DONK 1 
 
Zoals bekend speelt DONK1 dit jaar 2 halve competities. Via een 
promotiepoule in de eerste seizoenshelft plaats je je voor de kampioenspoule 
na de winterstop. 
 
Inmiddels heeft DONK zich overtuigend voor de kampioenspoule geplaatst. In 
de promotiepoule staan we met nog 1 uitwedstrijd te gaan bij Cabauw op de 
eerste plek. Een hele mooie prestatie, maar vanaf half februari spelen we pas 
echt om de knikkers. Het is net als met beleggen; resultaten in de 
promotiepoule vervallen dan. Maar hoe gaat de competitie dan verder? Hierbij 
enige uitleg bij de informatie die we momenteel als club van de KNVB hebben 
gekregen. 
 
In de kampioenspoule wordt met 12 ploegen (6 bovenste ploegen uit onze 
huidige promotiepoule 3Q2 met de 6 bovenste ploegen uit promotiepoule 3Q1) 
gestreden om 2 directe promotieplaatsen naar de 2e klasse. Zowel nummer 1 
als 2 promoveren straks rechtstreeks. Nummer 3, 4 en 5 van de 
kampioenspoule spelen de nacompetitie voor 1 (of wellicht meer als clubs 
stoppen met zondagvoetbal) promotieplaatsen. Omdat we bij de top 3 van de 
promotiepoule staan, hebben we bovendien recht op 6 thuis- (en 5 uit-
)wedstrijden. De kampioenspoule start zoals het er nu uitziet op zondag 24 
februari. 
 
De tegenstanders zijn nog niet allemaal bekend net zo min als het 
wedstrijdschema. Naast DONK doen uit de huidige poule ook straks ook 
Slikkerveer, IJsselmonde, HOV/DJSCR, MSV'19 en Blijdorp mee in onze 
kampioenspoule. 
 
De ploegen uit 3Q1 komen vooral uit de regio Leiden/Nieuw Vennep/Aalsmeer. 
In deze competitie staat alles dicht bij elkaar en is momenteel nog veel 
onzeker. Alleen vvDIOS uit Alsmeer en RKDES uit Kudelstaart zijn momenteel 
zekere tegenstanders.  
 
Zodra er meer nieuws is, zetten we dat op de website en de social media 
kanalen. 
 
 
Onderlinge competitie O23/O18/O12 
 
In de onderlinge competitie die we spelen met onze teams O23, O18 en O12 
samen met MSV’19 en vv Groeneweg zijn we inmiddels halverwege. O23 voert 
de competitie aan met 4 punten uit 2 wedstrijden, O18 deelt de koppositie 
met MSV’19 (beiden 3 punten) en O12 heeft weliswaar 2x verloren maar de 
laatste wedstrijd tegen vv Groenweg was een zeer leerzame. 

 
De volgende speelronde vindt plaats op maandag 18 februari met 
uitwedstrijden tegen MSV ’19 voor O12 en O18. Een dag later op 19 februari 
speelt O23 thuis tegen MSV’19. 
 
 
 
 
 



 
 
Mutaties in de TC 
 
In de technische commissie hebben we om uiteenlopende redenen een aantal 
mutaties te melden. Tot de winterstop waren naast de TC leden (Mark 
Lugthart – senioren, Remco Overkamp – junioren en Pascal van Driel – 
pupillen) ook Patrick Akerboom en Jorge Fereira actief als technisch 
coördinatoren. Deze laatste 2 personen waren vooral verantwoordelijk voor de 
praktische vertaling van het voetbaltechnische beleid naar de trainers en de 
spelersgroepen tijdens trainingen, wedstrijden en besprekingen. Gezien de 
beperkte omvang die het jeugdvoetbal in de aantallen momenteel bij sv DONK 
heeft, is het heel lastig om de focus vooral op voetbalinhoud te kunnen 
leggen. Daarmee is het werk van een technisch coördinator ook minder 
effectief. Om deze reden hebben we besloten (tijdelijk) te stoppen met de 2 
functies van technisch coördinator in relatie tot het jeugdvoetbal. Patrick 
Akerboom blijft deze functie naast de verantwoordelijkheid voor de TC wel 
vervullen in relatie tot senioren selectievoetbal alsmede naar de elftalen O23 
en O18. Pascal van Driel neemt de O12 voor zijn rekening.   
 
Op het moment dat we weer wat breder in de aantallen komen te zitten, is het 
zeker de overweging ook in het jeugdvoetbal weer te gaan werken met 
technisch coördinatoren. De eerder genoemde TC leden zullen overigens 
ondersteunend blijven aan de voorzitters van de pupillen- en 
juniorencommissie. Op deze manier kunnen we in de huidige situatie ook 
vanuit de TC het jeugdvoetbal blijven ondersteunen. 
 
We danken via deze weg Jorge Fereira voor zijn bijdrage gedurende de 
afgelopen 1,5 jaar.  
 
 
Thuistoernooi DONK 1 in de voorbereiding 
 
In de voorbereiding op het seizoen 2019-2020 kunnen we u nu alvast melden 
dat de TC en SLC i.s.m. het Bestuur een thuistoernooi zullen gaan 
organiseren. Dit toernooi gaan we als naam het Jobert Thoen Memorial 
toernooi geven. Inmiddels hebben GC&FC Olympia, vv Groeneweg en RVC’33 
hun medewerking toegezegd. Het toernooi gaat plaatsvinden op 22 en 24 

augustus. Nadere informatie volgt via de nieuwsbrief, website en social media 
kanalen van de club.  
 
TC/SLC 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

 
Heeft sv Donk uw juiste emailadres? 

 

 
 

Ook dit seizoen word er weer veel informatie verstuurd via de mail  richting de 
jeugdleden betreffende teamindelingen en andere zaken. Soms komen deze 

berichten niet aan omdat emailadressen zijn gewijzigd zijn en men vergeten is 
een wijziging door te geven. 

Wilt u zo vriendelijk zijn, als uw emailadres gewijzigd is of als u geen bericht 
hebt ontvangen, deze door te geven aan ledenadministratie@svdonk.nl of 

donkiaan@svdonk.nl  
De PR- commissie 

 
--------------------------------------------------------- 
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Nieuwjaarsreceptie 
Alle foto’s van de nieuwjaarsreceptie staan in het fotoalbum 
 
Zondag 6 januari heeft de nieuwjaarsreceptie weer plaatsgevonden. 

De selectie van DONK heeft, ter voorbereiding op de wedstrijd tegen de oude 
vedetten, ’s morgens eerst getraind. De training werd afgesloten met een 
gezamenlijke lunch, welke door het bestuur aangeboden werd aan de selectie 
en de spelers van oud DONK, uiteraard verzorgd door onze eigen 
barcommissieleden. 

Om 13.30 uur werd, na het nemen van een groepsfoto, de aftrap genomen. 
De wedstrijd werd gefloten door de speciaal voor deze dag ingehuurde 
scheidsrechter: Paul Schippers. 

Om onze spelers toch een beetje weerstand te bieden, waren bij oud DONK  
niet de alleroudsten opgesteld, maar een groep oud-spelers, die bijna allemaal 
zelf nog wekelijks actief zijn op de groene mat. Ondanks deze jarenlange 
ervaring was DONK toch een maatje te groot voor deze “senioren”. De 
eindstand was 3-0 voor de jonkies. 

Daarna konden we, onder het genot van een drankje en hapje, en niet te 

vergeten een gezellig stukje muziek, verzorgd door onze eigen DONK DJ 
Jeroen de Jong, starten met het elkaar een goed, gezond en sportief nieuwjaar 
toe wensen. 

Rond 15.30 uur nam de voorzitter het woord om even terug te blikken op 
2018, stil te staan bij diegene die ons ontvallen zijn en vooruit te kijken op 
2019. Een positief bericht is, dat de huidige selectiestaf bereidt is gevonden 
om ook het nieuwe seizoen 2019/2020 met elkaar door te gaan. 

Ook het voetballen van de toekomst, het z.g. weekendvoetbal kwam nog even 
aan de orde. 

Na een korte pauze, om de keel nog even te smeren, werden de nieuwe leden 
van verdienste bekend gemaakt. Dit jaar viel de eer aan Hasse Vleeming, 
voorzitter van de seniorencommissie, die zich al jaren actief inzet voor de 
lagere elftallen en ook voor deze jongens afgevaardigde is in het bestuur. Ook 
draait Hasse nog wel eens een bardienstje of sluit de kantine af. Kortom: Als 
je aan Hasse iets vraagt, dan weet je dat het ook gebeurt! 

De tweede kandidaat voor lid van verdienste is Loek Cats. Loek is, nadat zijn 
kleinzoon is gaan voetballen als supporterde opa doorgestroomd naar de 
commissiekamer, waar hij op zaterdagmorgen de tegenstanders verwelkomt 
en zo’n beetje alles regelt wat er te regelen valt. Van ballen tot limonade in de 
rust. Ook nu zijn kleinzoon niet meer actief is, kunnen we nog steeds een 
beroep op Loek doen en draait hij zelfs, ondanks zijn hoge leeftijd, zijn hand 
niet om om ook nog een bardienstje te draaien. 

Nadat deze mensen in het zonnetje zijn gezet was het de beurt aan de 
jubilarissen. 

De volgende personen ontvingen een speldje voor 25 jarig lidmaatschap: Mark 
van Oosten, Bertus Jacobs, Raymond van Tol, Matthijn Meijer, Peter van Son, 
Ton Helmond. (Martijn van Oosten was helaas niet aanwezig). 

Robbert Lubken ontving het speldje voor 40 jarig lidmaatschap. 

Er waren 5 leden 50 jaar lid. Hiervan waren Fred de Goeij en Adrie van Vliet 
aanwezig en Herry Bresser, Marcel van Leeuwen en Robbie van de Bos helaas 
verhinderd. 

Als laatste hadden we nog een lid dat al 65 jaar ingeschreven staat als DONK-
lid, te weten: Huub Meeuwezen. 

Na afloop van de huldiging was het, mede dankzij de muziek, nog lang gezellig 
in onze kantine en kunnen we terug kijken op een geslaagde start van 2019. 

 
 

 

 

https://myalbum.com/album/tFxPr9JbiZQb


 

 

 

Bedankje 

Beste Donkianen en familie en vrienden. 

Op zondag 23 december is er een kerstborrel geweest op het DONK veld. 

De opkomst was groot en bij deze beloven we jullie dat we volgend jaar jullie 

weer gaan voorzien van hapjes en drankjes om de kerstdagen te 

verwelkomen. Het was fijn om dit samen te doen met het bestuur en de 

barcommissie. 

We hopen jullie dan ook weer te mogen ontmoeten op zondag 22 december 

2019. 

 

Groetjes, Adrie van Vliet, Dick Koenekoop en Cees Gelderblom 

 

DONK Clubcard 

In 2012 is onze vereniging gestart met de introductie van de DONK Clubcard. 

Met deze Clubcard was het mogelijk om via de detailhandel leuke kortingen te 

krijgen. Daarnaast was het de bedoeling om met deze Clubcard te kunnen 

afrekenen in de kantine. 

De organisatie achter deze Clubcard is echter gestopt met haar activiteiten. 

Reden: het aanbod van de lokale detailhandel bleef achter bij de 

verwachtingen, de koppeling van de Clubcard met ons kassasysteem is niet 

gelukt en het gebruik van de Clubcard door onze leden bleef ook achter wat 

o.a. natuurlijk met het aanbod te maken had. 

Wij hebben navraag gedaan over het saldo wat nog op de Clubcards staat.  

Dat is €7,50 verdeeld over 11 kaarten. Daar moeten we maar niet te moeilijk 

over doen ook al omdat dit saldo alleen via de detailhandel te verzilveren is. 

  

Het Bestuur 

 

Oproep! 

Vind je het leuk om af en toe een voetbalwedstrijdje te ‘verslaan’ en met een 

paar leuke foto’s op onze website te plaatsen. De kinderen te interviewen en 

daar een verslag van maken. 

Lijkt het je leuk om de webmasters van Donk van heel veel input te voorzien 

wat allemaal de vereniging aan gaat? Foto’s, stukjes tekst, interviews, etc. 

Zit je heel de dag met je neus in je telefoon op Facebook? Lijkt het je leuk om 

de facebookpagina van Donk volledig onder je beheer te hebben? 

Kan je je vinden in bovenstaande? Is dat je hobby? Lijkt het je leuk om dit 

samen met iemand anders te gaan opzetten? 

Dan ben je de man / vrouw die we zoeken!!!!! 

En willen we je graag in ons team hebben. 

Voor contact met het bestuur hierover mailen naar secretaris@donk.nl 

 
 
 
 
7x7 voetbal bij s.v. Donk 
De Dames zijn weer ingeschreven voor een nieuwe competitie 7x7. 
Inschrijving was t/m 31 januari dus binnenkort zal de indeling bekend zijn. 
Data zijn wel al bekend: 

Vrijdag 8 maart 
Vrijdag 22 maart 

Vrijdag 5 april 
Vrijdag 10 mei 
Vrijdag 24 mei 

 
Wil je komen kijken? Houd je voetbalapp in de gaten om te zien waar we 
spelen. 
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Activiteitenkalender 2018/2019  
 
 
Vrijdag 8 maart               7x7 Dames 30+ 
 
Zaterdag 9 maart 2019 Dartavond leden sv DONK & jeugd 15 t/m 19 jr 
 
Vrijdag 22 maart 2019      7x7 Dames 30+ 
 
Vrijdag 5 april 2019          7x7 Dames 30+ 
 
Zaterdag 13 april 2019 Paaseieren zoeken/schilderen en pannenkoeken 
voor de minipupillen 
 
Vrijdag 10 mei 2019         7x7 Dames 30+ 
 
Vrijdag 24 mei 2019         7x7 Dames 30+ 
 
Dinsdag t/m vrijdag 
21 t/m 24 mei 2019 Jeugdavondvierdaagse Gouda 
 
Zondag 9 juni 2019(1e Pinksterdag)  Lagere Elftallentoernooi 
 
Zaterdag 15 juni 2019 Jeugdtoernooi op DONK-complex voor JO8, JO9, 
JO10 en JO12(ochtend)  en  JO14, JO15, JO17 en MO17(middag). 
 
Weekeinde  21/22/23  juni 2019 Kamp Pupillen  
 
Zaterdag 29  juni 2019 Nacht van DONK voor jeugd en senioren(aanvang 
jeugd vanaf ……… uur 
   
    
                     --------------------------------------------------------- 
 

Volg s.v. Donk op Twitter 

 

 
 

                     --------------------------------------------------------- 
    

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op 
Maandag 11 maart 2019 

Kopij inleveren uiterlijk de zondag ervoor t/m 17.30 uur via de e-mail  
donkiaan@svdonk.nl  

 
 

Uitgaves Donkiaan, zet de data in je agenda: 

 
Maandag 11 maart 2019 
Maandag 22 april 2019 
Maandag 27 mei 2019 

Mocht je tussendoor een belangrijke mededeling hebben laat het me weten 
dan is er altijd wat mogelijk. 
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