Nieuwsbrief "De Donkiaan"

Vrijdag 12 februari 2015
Ereleden sv Donk
Ben Frieling
Corrie van Kralingen

Leden van verdienste
Ton Kalmeijer
Hans Dessing
André van Zijl
Adrie van Vliet
Corrie van Kralingen
Henk Vos
Jober Thoen
Herry Bresser
Ruud Lubken
Per Lubbers
Driekus van den Bos
Rinus van der Stad
Teuni van der Stad
Jan Nuijen
Robbert Lubken
Lida Olsthoorn
Kees Olsthoorn
Martien Feijt
Rinus Schouten
Cees Gelderblom
Sjaak Slootjes
Radbout Jekel
Bert van Doorn
Koos van Duuren

Van de bestuurstafel
Fietsers en automobilisten
Het is ‘s avonds al weer vroeg donker, dus zorg ervoor dat uw fietslichten het doen.
Zonder licht rijden geeft gevaarlijke situaties en kan tot ongelukken leiden.
Automobilisten moeten zich realiseren dat de Nieuwe Broekweg een 60 km zone is. Vaak
wordt er te hard gereden, wat in combinatie met fietsers (zonder licht) tot gevaarlijke
situaties kan leiden.

Tenuesponsor
DONK 1

Advies: probeer te voorkomen dat u achteraf moet zeggen “had ik maar”!!!
We zien er nog teveel met een slechte verlichting of zelfs zonder licht fietsen,
zelfs de ouderen onder ons. Vandaar deze waarschuwing.
Let op!
In het water, op en rondom ons complex, zijn langs de slootkanten muskusratklemmen
gezet.
De klemmen zijn met bamboestokken en oranje vlaggetjes gemarkeerd.
Wees voorzichtig als er een bal uit het water gehaald moet worden.

Tenuesponsor
DONK 2

Het bestuur

Recordopbrengst voor Celebrate for Life
Onder het motto: 'Vier het leven, feest mee voor het goede doel' hebben Celebrate for
Life en SV Donk dit jaar de handen weer ineen geslagen voor het goede doel. Op 31
januari hebben we het leven uitbundig gevierd. Met een geweldig resultaat.
Er is recordbedrag van € 9.546,43 bij elkaar gefeest!
De opbrengst komt volledig ten goede aan de kankerbestrijding: KiKa, KWF
Kankerbestrijding en voor een kleiner deel aan Inloophuis De Gele Linde
(ontmoetingsplaats voor mensen die leven met kanker).
Foto's van Celebrate for Life 2015 zijn te bekijken op www.celebrateforlife.nl
Het organisatieteam bedankt alle sponsoren en feestgangers voor hun bijdrage
aan dit fantastische resultaat!

Co sponsor

In Memoriam

Clubsponsors
FysioVisiq
Visie op bewegen
Gouda
Tel. 0182 533833
www.fysiovisiq.nl
ABEE
Reclameatelier
Moordrecht
Tel. 0182 610910
www.abee.eu
Breur
Groothandel voor bouw
en industrie
Hanzeweg 4, Gouda
www.breur.nl

Op donderdag 22 januari jl., bereikte ons het droevige nieuws dat Lida Olsthoorn na een
periode van afnemende gezondheid is overleden. Zij is slechts 71 jaar geworden.

Tenue- en
Trainingspakken
sponsors
Donk 1
Primera
Gildenburgh
Winkelcentrum
Bloemendaal
Gouda
Tel. 0182 571882
Donk 5
Van Dijk Infra
Aanleg, onderhoud
en montage
van kabels
Moordrecht
Tel. 0182 617855
Donk 6
Van der Sprong
Assurantiën
Gouda
Tel. 0182 511533
&
Ruud Beusink
Schildersbedrijf
Gouda
Tel. 0182 526366

Als moeder van drie zoons, Pieter, Gerard en John was zij reeds een lange tijd aan onze
club verbonden. Ook haar man Kees is zeer actief in onze vereniging. Hij is een zeer
trouwe supporter van Donk 1 en heeft zijn hart verpand aan alles wat met de bar te
maken heeft.
Lida was Lid van Verdienste van onze club, en dat heeft zij verdiend vanwege haar
tomeloze inzet voor onze club. Zij was vele jaren secretaris en ledenadministrateur onder
onze oud voorzitters Bart van der Sprong en Hans Dessing. Zij konden echt steunen op
haar en niets was haar te veel. Haar gezondheid speelde wel parten en ten gevolge
hiervan heeft zij het wat rustiger aan moeten doen. Na haar periode als secretaris heeft
zij nog jaren de ledenadministratie bijgehouden. Toch ook nog een hele klus omdat dat
toen nog echt handwerk was, lees kaartenbak.
Op de talloze jaarvergaderingen was zij present en regelde alles voor die vergaderingen.
Notulen maken, jaarverslagen kopiëren en verenigingsverslagen bij elkaar sprokkelen. Als
echtgenote van de melkman wist zij van aanpakken. Ook het schriftje van Lida is
inmiddels een bekende kreet voor de jaarlijkse jaarvergaderingen want zoals altijd moet
er geturfd worden of we een rechtsgeldige vergadering konden houden of een
buitengewone algemene leden vergadering.
Lida heeft zelf niet gevoetbald, maar had zeker een geel-wit hart. Velen van ons kennen
haar en zij was een vaste waarde in de bestuurskamer tijdens de thuiswedstrijden van
Donk 1, daar ontving ze de gasten en andere prominenten, de pers en de scheidsrechter.
Zeker in de periode dat haar zoon John in het 1e van Donk speelde was dat voor haar een
fijne tijd. Daar ben je als moeder toch trots op.
Na haar actieve periode als secretaris en het bijhouden van de ledenadministratie beef zij
Donk altijd volgen en door middel van krantenknipsels ook het archief mede up-to-date
gehouden. Daar hebben andere Donkleden weer dankbaar gebruik van gemaakt o.a. bij
het vervaardigen van de fotowanden in de kantine die onlangs tijdens de
nieuwjaarsreceptie zijn onthuld.
We verliezen in Lida een zeer trouw lid die alles voor de vereniging over had. Zij was
moeder van een echt Donk gezin. Velen van hen zijn actief binnen onze mooie club. Als
voetballer, als commissielid, als barcommissielid dan wel als trouwe volger van wat er
allemaal gebeurt daar op het DONK COMPLEX.

Donk 3
MiVee
Cleaning Service
Gouda
Tel. 06-53304144
Wij wensen Kees, en zijn gezin alle kracht toe bij het verwerken van dit enorme verlies.
&
Mark Lugthart
Natuursteenbemiddeling
Namens het Donk bestuur, Jos van der Sprong, Voorzitter
Gouda
Tel. 06-25042928
Donk G1
Moons Vastgoed
Makelaardij
Gouda
Tel. 0182 512236
&
G. van Kouwen
Naaimodecentrum
Gouda
Tel. 0182 515535

Smit
Brood en Banket
Weth. Venteweg 65
Gouda
Tel. 0182 513695
De Zalm
Stadscafé & Restaurant
Markt 34, Gouda
Tel. 0182-686976
www.dezalm.com

Tenue- en
Trainingspakken
sponsors
Donk B1
Auto Totaal Glas
James Wattstraat 6
Gouda
www.autototaalglas.nl
Donk 2
Zwanenburg Auto’s
De occasionspecialist
van de Randstad
Voltaweg 28
Gouda
Donk MA1
Praktijk Proximaal
Keerking 6
Gouda
Tel. 06 21951955
www.spierpijnweg.nl

Clubsponsors
VRI
Installatietechniek
Ridderkerk
Tel. 0180 410000
www.
vri-installatietechniek
.nl
Gebr. Vollmuller
Tuinaanleg
Bergambacht
Tel. 0182 384062
www.
vollmullerverhuur
.nl
IJsselweide
Grand Café
Sluisdijk 15, Gouda
Tel. 0182-585990
www.
grandcafeijsselweide
.nl
Topparken.nl
Aankoop
recreatiewoning
0318- 457420
Huren en kamperen
0900-1750(20 cpm)
OTTO Workforce
Uitzendbureau
www.OTTOworkforce.eu

Volg sv Donk op Twitter
Je kunt sv Donk nu ook volgen op Twitter!
http://twitter.com/svdonk

Juniorenafdeling
De maand januari verloopt qua weer wisselvallig, Zaterdag 10 januari werden alle
wedstrijden; 1 beker en de rest oefen afgelast door de storm. Zaterdag 24 januari werden
er vele wedstrijden afgelast vanwege de sneeuwval en ijzel die er was. Of we nog een
winter krijgen is nog niet te voorspellen, maar hopelijk gaat die ons voorbij en kunnen we
wekelijks weer lekker ballen.
M.b.t. de resultaten kunnen we melden dat B1, B2 en C1 boven in blijven staan, A1 de
gespeelde 2 oefenwedstrijden heeft gewonnen en A2 een 2e overwinning heeft behaald
evenals de C2. DONK B3 is langzaam in stijgende lijn en heeft zijn 1 e overwinning binnen
na enkele gelijkspelen. Ga zo door allemaal en we kunnen een leuke 2e helft van het
seizoen tegemoet zien.
Nogmaals bevelen wij aan:
Afschrijven voor de trainingen tijdig bij jullie eigen trainer en niet naar kantine bellen en
met de komend weken rondom de voorjaarsvakantie; er zijn de nodige wedstrijden dus
vooral weinig tot niet afschrijven aub. Indien men wel verhinderd is, geef dat dan nu al
tijdig door, zodat we tijdig maatregelen kunnen nemen m.b.t. vervanging van spelers.
Meisjes C heeft het helaas niet gered in de beker, zodat B1 momenteel nog het enige
elftal die de beker eer moet gaan hoog houden voor DONK; succes mannen en op naar
de finale…….
MA1 is de voorjaarsreeks begonnen met winst en MC1 met verlies.
Wij doen een verzoek aan mensen, ouders, leiders seniorleden, om zich
beschikbaar te willen stellen voor het fluiten van de wedstrijden. Anders kan er
niet gespeeld worden.
De Jeugdcommissie zoekt nog enkele mensen die de commissie willen aanvullen
en Ruud Lubken willen vervangen, die er mee gaat stoppen.
Clubsponsors
Ben Overkamp
Natuursteenbedrijf
Gouda
Tel. 0182 512601
www.
overkampnatuursteen
.nl

Jongens en meisjes, allemaal succes komende weken.
Jeugdcommissie sv DONK

Kamphuizen
Eetcafé
Hoge Gouwe 19
Gouda
Tel. 0182 514163
info@kamphuizen.com
Stubbe BV
Logistiek
Edsisonstraat 13
Gouda
Tel. 0182-512562
www.stubbelogistiek.nl

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.
www.alphamakelaardij.nlAangezien 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
Van de Velde
foto’s kunt u mailen naar webmaster@svdonk.nl.
& Halewijn
Alpha
Makelaardij
Hoge Gouwe 17
Gouda
Tel. 0182 511424

Slijterij en Wijnhandel
Peperstraat 94
Gouda
www.veldehalewijn.nl
Oranjewoud
Ingenieursbureau
Capelle aan den IJssel
Tel. 010-2351745
www.oranjewoud.nl

Tenue- en
Trainingspakken
sponsors
Donk A1
Plus van EE
Supermarkt
Constantijn
Huygensstraat
Gouda
Donk C1
Praktijk Proximaal
Keerking 6
Gouda
Tel. 06 21951955
www.spierpijnweg.nl

Heeft sv Donk uw juiste emailadres?

Clubsponsors

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.

Primera Gildenburgh
Tabakshop
Wilt u zo vriendelijk zijn, als uw emailadres gewijzigd is of als u geen bericht hebt
Gildenburg 80, Gouda
ontvangen, deze door te geven aan ledenadministratie@svdonk.nl of donkiaan@svdonk.nl
Tel. 0182 – 571882

PR- commissie

www.
primeragildenburgh
.nl
Living Well
Fitness & Health Centre
Gouda
Tel. 0182 689992

Klaverjassen stand per 2 februari 2015

1
De heer S. van Dam
2
Mevrouw E. Nuijen
3
Mevrouw B. Vreeke
4
De heer B. Frieling
v.d. Sprong
5
Mevrouw W. Hoonhout
Assurantiën
6
De heer H. Britsemmer
Gouda
7
Mevrouw T. Nuijen
Tel. 0182 587070
8
Mevrouw T. Antonisse
www.vdsprong.nl
9
Mevrouw J. Massar
PUUR Kappers Gouda
10
De heer G. van Kouwen
Kapsalons
11
Mevrouw N. Vonk
Vuurdoornlaan 16
12
De heer J. Steenbergen
Gouda
13
De heer S. Massar
De volgende kaartavond is maandag 2 maart 2015
Tel. 0182-539227
30 maart is paaskaarten
Auto Totaal Glas
www.
livingwellgouda
.nl

29303
28729
28602
28391
26914
26667
26642
26636
26532
26440
26011
25703
25523

James Wattstraat 6
Gouda
www.autototaalglas.nl

Eindstand Jokeren per 5 januari 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NAAM
Mw. C. Paap
Mw. J. Goedhart
Mw. A. Paap
Mw. A. Schoonderwoerd
Mw. M. Schoonderwoerd
Mw. C. Goedhart
Mw. N. Lok
Mw. R. Lafeber
Mw. N. Sparnaay
Mw. T. Bogaard
Mw. M. Frieling
Mw. A. de Goey
Mw. L. Kielliger
Mw. M. Feijen
Mw. R. Oudshoorn

De volgende competitie kaartavond van het seizoen is op

-

maandag 2 februari 2015 - aanvang 20.00 uur.

AANTAL PUNTEN
254 punten
276 punten
285 punten
299 punten
312 punten
318 punten
328 punten
338 punten
343 punten
344 punten
348 punten
356 punten
366 punten
389 punten
400 punten

Activiteitenkalender seizoen 2014/2015
……………. 2015
Donderdag 14 mei 2015

Pannenkoekenbingo voor D- en E-pupillen
C1 en C2 op toernooi bij RVC’33
E1, E2, E3 op toernooi bij Monster
Dinsdag-vrijdag 19-22 mei 2015 Avondvierdaagse
Zaterdag 23 mei 2015
D1 op toernooi bij Monster
D2 op toernooi bij Gouda
F1, F2, F3 op toernooi bij Gouda
Zondag 24 Mei 2015
Lagere Elftallen Toernooi (1e Pinksterdag)
Zaterdag 30 mei 2015
A1, B1, C1 op toernooi bij Zestienhoven
B2 op toernooi bij Rijnstreek
D3, E1, E2, E3 op toernooi bij Gouda
F1, F2, F3 op toernooi bij Be Fair
MA1, MC1 op toernooi bij Monster
Vrijdag 5 juni 2015
Medewerkeravond ???
Zaterdag 6 juni 2015
E1, E2, E3-Toernooi op DONK ???
F1, F2, F3 toernooi op DONK ???
C2, D2 op toernooi bij DCV
Zaterdag 13 juni 2015
Sportdag/ Familiedag
Vanaf 15 juni 2015
Kantine alleen open op woensdagavond
vanaf 19.00 t/m 23.00 uur
Donderdag 25 juni 2015 Presentatieavond selectie ???
Zaterdag 20 juni 2015
Ghana Toernooi ???
Weekeinde 19, 20, 21 juni 2015 Kamp Pupillen
---------------------------------------------------------

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
vrijdag 06 Februari 2015
Kopij inleveren uiterlijk donderdags voor 17.30 uur via de e-mail
donkiaan@svdonk.nl of donkiaan@hotmail.com

Uitgaves Donkiaan, zet de data in je agenda:
Week
Week
Week
Week
Week
Week

9 – vrijdag 27/02
12 – vrijdag 20/03
15 – vrijdag 10/04
18 – vrijdag 01/05
21 – vrijdag 20/05
24 – vrijdag 12/06

