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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 50km 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.
Het bestuur
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

Gebruiksvoorschriften kunstgrasvelden in de winter
Nu het weer gaat winteren willen we u nog eens wijzen op de gebruiksvoorschriften









Bij matige sneeuw kan het veld bespeeld worden. Sneeuw niet verwijderen.
In geval van sneeuw, in combinatie met een vries- of dooiperiode, bij voorkeur het
veld niet gebruiken. Er kunnen beschadigingen ontstaan als gevolg van het
vastvriezen van sneeuw en ijs in de mat.
Bij ijzel het veld niet gebruiken en betreden.
Bij temperaturen beneden -10 graden Celsius het veld niet gebruiken.
Bij opdooi het veld niet gebruiken.
Bij twijfel zal het bestuur de gemeente consul raadplegen.
In geval van sneeuw, vorst enz. zullen de velden dagelijks gekeurd worden door de
gemeente consul. Wel of niet spelen en trainen zal dan via de website kenbaar
gemaakt worden.

De Materiaal en Onderhoud Commissie
Gebruik van betaalpassen in het clubhuis


De commissies gaan m.i.v. heden gebruik maken van de Le Credit Sportif passen
voor “eigen gebruik”. Onder “eigen gebruik” verstaan wij consumptiegebruik door
vrijwilligers dat door de vereniging wordt betaald.
Voorzitters bestuur en commissies, wedstrijdleiding en nog een aantal vrijwilligers
krijgen een Le Crediet Sportief (LCS) betaalpas. Tijdens het uitoefenen van hun
verenigingsfunctie kunnen de door hen gebruikte consumpties met deze pas
afgerekend worden.



De meeste van onze leden zijn in het bezit van de Clubcard. Het ligt in de planning
dat privé consumptiegebruik binnenkort ook met deze pas betaald kan worden.
Bijzonderheden volgen via de Nieuwsbrief maar ook de Clubcard organisatie zal u via
de mail op de hoogte houden.

De Barcommissie
Dames hygiëne
De kleedkamers worden elke dag weer netjes schoongemaakt. In elke kleedkamer hangt
een afvalbak waar los vuil in gegooid kan worden. Het is echter niet de bedoeling om
tampons en maandverband in die afvalbakken te deponeren. Daarvoor hebben we
speciale containers in de toiletten.
De dames, die elke dag zorgen dat u weer in een schone kleedkamer terecht komt, zullen
u hiervoor dankbaar zijn.
De dames van de schoonmaak

Co sponsor

Nieuwjaarsreceptie DONK 4 januari 2015.
Opening en hartelijk welkom aan alle Donkianen , vrienden en familieleden en in het
bijzonder onze jubilarissen.
Sinds 3 november jl. ben ik voorzitter. Ik heb de spreekwoordelijke hamer van Hans
Dessing , die 15 jaar voorzitter was overgenomen.
Veelal kijk je op zo’n moment als deze terug op het afgelopen seizoen en blik je vooruit
‘naar 2015.
Ik zal het niet te lang maken, daar we heel wat jubilarissen hebben en dat we ook nog de
opening te verrichten hebben van de fotowanden deels nog afgeschermd, hierachter.

Clubsponsors
FysioVisiq
Visie op bewegen
Gouda
Tel. 0182 533833
www.fysiovisiq.nl
ABEE

Reclameatelier
Een paar zaken zal ik eruit lichten zonder compleet te zijn en ik wil zeker niemand te kort
Moordrecht
doen, we zijn een vereniging met het veel disciplines en afdelingen. Een ieder draagt het
Tel. 0182 610910
zijne bij , met elkaar zijn we de vereniging, van jong tot oud. Daar kunnen we heel trots
www.abee.eu
op zijn. We vieren in het najaar ons 95 ste verjaardag, een mijlpaal op naar de 100.
Breur
Als we toch even terug kijken valt het natuurlijk op dat we na een paar moeizame jaren in Groothandel voor bouw
en industrie
de 2 e klasse zijn gedegradeerd naar de derde klasse zondag voetbal. Gelukkig kunnen
Hanzeweg 4, Gouda
we ons thans goed staande houden en staat het eerste, vrij bovenin in het linker rijtje.
www.breur.nl
Ook hebben we een nieuwe hoofdtrainer, dit vraagt aanpassing van zowel de spelers als
Smit
begeleiding, veel nieuwe gezichten mochten wij verwelkomen, gelukkig gaan we de goede
Brood en Banket
kant op. We zijn een zondag vereniging en dat willen we blijven ookal zie je steeds meer Weth. Venteweg 65
Gouda
verenigingen switchen naar de zaterdag.
Tel. 0182 513695

Ook onze zaterdag afdeling groeit hierdoor.

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
Donk 3
MiVee
Cleaning Service
Gouda
Tel. 06-53304144
&
Mark Lugthart
Natuursteenbemiddeling
Gouda
Tel. 06-25042928
Donk G1
Moons Vastgoed
Makelaardij
Gouda
Tel. 0182 512236
&
G. van Kouwen
Naaimodecentrum
Gouda
Tel. 0182 515535

Omdat we beschikken over kunstgrasvelden kunnen we veel en vaak spelen. Zeker op de
zaterdag komt dat goed van pas. Al zal het wel meer planning vereisen als we op de
zaterdag gaan groeien.
Voor de jeugd is het zondermeer fijn dat het sluiseiland klaar is en dat je op de fiets ons
complex goed kunt bereiken. Hopelijk kunnen we nog wat groeien met onze jeugd want
wie de jeugd heeft -- heeft de toekomst. Met de komst van de nieuwe woon wijk
Westergouwe zullen wij zeker ook nieuwe leden gaan verwelkomen. Daarvoor is nog wel
wat promotie nodig.
Op de najaarsvergadering is ook het vrijwilligers beleid aangenomen. Hiermede willen wij
bereiken dat meer mensen, leden en ouders taken op zich nemen die dienen te worden
verricht. Hans Dessing heeft de taak vrijwilligers coördinator op zich genomen. We
gaan nog geen extra geld ( contributiegeld)vragen maar trachten met dit beleid de
vacatures in te vullen.
Over het algemeen lukt het ons vrij aardig om de taken in te vullen. Op dit moment
hebben een aantal kader functies die invulling behoeven. Deze betreffen de met name de
jeugd afdeling en de seniorenafdeling heeft ook versterking nodig. Een dringende oproep
aan de leden is hiervoor op zijn plaats.
Dan nog iets over de aankleding en inrichting van de bar. Zoals u ziet hebben we aan
aantal veranderingen kunnen doorvoeren en ik wijs u op o.a. nieuwe lampen kappen,
banken, sta tafels en krukken en we hebben een nieuw groot scherm en projector als
mede een nieuwe kassa systeem. Dit is vooral mogelijk gemaakt door initiële sponsors.
Daarnaast is er een foto wand gemaakt maar daarover straks meer.
Als we kijken naar 2015 dan willen we vooral inzetten om de vereniging financieel
gezonder te krijgen omdat we de laatste jaren flink hebben ingeteerd op ons vermogen
mede veroorzaakt om ons nieuwe complex goed uit te rusten en het voetbal technisch
beleid uit te voeren. Je zult het bijna vergeten: we zijn een voetbal club maar er komt
zoveel bij kijken dat soms het voetbal te weinig aandacht krijgt. Daar willen we voor
waken en moet dit jaar weer volop de aandacht krijgen.
Hier wil ik het bij laten en wens iedereen mede namens het bestuur, een gezond en
sportief 2015 .

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 winterstop is weer voorbij voor de meeste teams, Alleen A1 begint pas 8 februari
weer aan de competitie, alle andere teams beginnen de 17e of 24e weer aan de
competitie.
Helaas werden de oefenwedstrijden van zaterdag 10 januari afgelast vanwege de storm.
Nogmaals bevelen wij aan:
Afschrijven voor de trainingen tijdig bij jullie eigen trainer en niet naar kantine bellen.
DONK B1 en MC1 zitten nog in de beker.
Let op de activiteitenkalender achter in de Nieuwsbrief.
Succes allemaal met de 2e helft van dit seizoen met hopelijk veel sportieve hoogtepunten.
Verder kan sv DONK nog diverse mensen gebruiken in de Jeugdcommissie, zodat we elke
week er voor kunnen zorgen met elkaar dat uw kinderen kunnen blijven voetballen bij sv
DONK.
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.
Jongens en meisjes, allemaal succes komende weken.
Jeugdcommissie sv DONK

Clubsponsors
Ben Overkamp
Natuursteenbedrijf
Gouda
Tel. 0182 512601
www.
overkampnatuursteen
.nl
Kamphuizen
Eetcafé
Hoge Gouwe 19
Gouda
Tel. 0182 514163
info@kamphuizen.com
Stubbe BV
Logistiek
Teamfoto’s op de website
Edsisonstraat 13
Gouda
Helaas is dit seizoen nog niet iedere teampagina op onze website voorzien van een foto.
Tel. 0182-512562
www.stubbelogistiek.nl 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
www.alphamakelaardij.nl
foto’s kunt u mailen naar webmaster@svdonk.nl.
Alpha
Makelaardij
Hoge Gouwe 17
Gouda
Tel. 0182 511424

Van de Velde
& Halewijn
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?
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
Primera Gildenburgh emailadressen zijn gewijzigd zijn en men vergeten is een wijziging door te geven.

Clubsponsors

Tabakshop
Gildenburg 80, Gouda
Wilt u zo vriendelijk zijn, als uw emailadres gewijzigd is of als u geen bericht hebt
Tel. 0182 – 571882

ontvangen, deze door te geven aan ledenadministratie@svdonk.nl of donkiaan@svdonk.nl

www.
primeragildenburgh
.nl
Living Well
Fitness & Health Centre
Gouda
Tel. 0182 689992
www.
livingwellgouda
.nl
v.d. Sprong
Assurantiën
Gouda
Tel. 0182 587070
www.vdsprong.nl
PUUR Kappers Gouda
Kapsalons
Vuurdoornlaan 16
Gouda
Tel. 0182-539227
Auto Totaal Glas
James Wattstraat 6
Gouda

PR- commissie

Klaverjassen stand per 5 januari 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

De heer S. van Dam
Mevrouw B. Vreeke
De heer B. Frieling
Mevrouw E. Nuijen
Mevrouw T. Nuijen
Mevrouw W. Hoonhout
Mevrouw N. Vonk
De heer G. van Kouwen
De heer H. Britsemmer
Mevrouw T. Antonisse
Mevrouw J. Massar
De heer J. Steenbergen
De heer S. Massar

24587
23800
23405
23305
22565
22414
22315
22219
22167
22136
21929
21621
21446

De volgende kaartavond is maandag 2 februari 2015

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
Week

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

