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Van de bestuurstafel
Nieuwsflits Contributiezaken 2018
Het laatste kwartaal van het seizoen 2017-2018 is inmiddels weer
aangebroken.
De incassering voor de contributie van dit kwartaal zal deze week
plaatsvinden.

Helaas moeten wij als bestuur constateren dat de contributieachterstanden
nog steeds niet worden ingelopen.
Om dit een halt toe te roepen zijn wij tot strengere maatregelen overgegaan.
In alle herinneringen wordt aangegeven dat er niet meer getraind en
gevoetbald mag worden zolang er sprake is van een contributie-achterstand
en er ook geen betalingsregeling is getroffen om deze achterstand in te lopen.
Ook zijn wij overgegaan tot blokkering in Sportlink bij die spelers waar sprake
is van achterstand van minimaal 2 kwartalen.
Dit levert natuurlijk vervelende situaties op voor zowel de desbetreffende
spelers maar ook voor de voetbalteams waar deze spelers onderdeel van
uitmaken.
Deze teams kunnen dan over minder spelers beschikken of zelfs onvoldoende
spelers overhouden om te kunnen spelen.
Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op alle leden om voor een
tijdige betaling van de contributie zorg te dragen. Indien het niet mogelijk is
om de achterstand in één keer te voldoen kan er een betalingsregeling
getroffen worden.
Voor het treffen van een regeling dient men een mail te sturen naar
contributiesvdonk@gmail.com
Er zal dan contact met u worden opgenomen om gezamenlijk te komen tot
een oplossing van de achterstand in de contributiebetaling. De gehele
achterstand dient wel voor het einde van het seizoen, dus uiterlijk 30 juni
2018, te worden voldaan.
Het Bestuur

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

Nieuwsflits Barcommissieapril 2018
In de 2e helft van het seizoen 2017-2018 hebben we nog een aantal grotere
activiteiten op de agenda staan zoals:
Donderdag 10 mei 2018
Jober Thoen-tournooi
(Hemelvaartsdag)
Zaterdag 9 juni 2018
Jeugdtournooi SV Donk
Zaterdag 16 juni 2018
2e Editie Nacht van Donk
Bij al deze activiteiten is onze kantine natuurlijk weer het bruisende hart waar
spelers, begeleiders en toeschouwers terecht kunnen voor een hapje en een
drankje.
De bar en keuken kunnen echter niet draaien zonder de inzet van groep
enthousiaste vrijwilligers die ons op deze dagen komt ondersteunen.
Op bovengenoemde dagen willen we gaan draaien met een aantal korte baren keukendiensten zodat ook de vrijwilligers nog tijd genoeg hebben om mee
te kunnen doen of te kunnen genieten van de activiteiten op die dagen.
De indeling voor de diensten van 10 mei en 19 juni ziet er als volgt uit:
Bardienst van 08.00 tot 10.00 uur 2 personen
Bardienst van 10.00 tot 12.00 uur 3 personen
Bardienst van 12.00 tot 14.00 uur 3 personen
Bardienst van 14.00 tot 16.00 uur 3 personen
Bardienst van 16.00 tot 19.00 uur 3 personen
Keukendienst van 10.00 tot 12.00 uur
2 personen
Keukendienst van 12.00 tot 14.00 uur
3 personen
Keukendienst van 14.00 tot 16.00 uur
3 personen
Keukendienst van 16.00 tot 19.00 uur
3 personen
In totaal hebben we voor deze 2 dagen 25 vrijwilligers nodig.
De indeling voor de diensten van 16 juni ziet er als volgt uit:
Bardienst van 12.00 tot 14.00 uur 3 personen
Bardienst van 14.00 tot 16.00 uur 3 personen
Bardienst van 16.00 tot 18.00 uur 3 personen
Bardienst van 18.00 tot 20.00 uur 3 personen
Bardienst van 20.00 tot 22.00 uur 4 personen
Bardienst van 22.00 tot 00.00 uur 4 personen
Bardienst van 00.00 tot 02.00 uur 4 personen
Bardienst van 02.00 tot 04.00 uur 4 personen
Keukendienst van 12.00 tot 14.00 uur
2 personen
Keukendienst van 14.00 tot 16.00 uur
2 personen
Keukendienst van 16.00 tot 18.00 uur
3 personen
Keukendienst van 18.00 tot 20.00 uur
3 personen
Keukendienst van 20.00 tot 22.00 uur
3 personen
In totaal hebben we voor de 2e Editie van de Nacht van Donk 41
vrijwilligers nodig.
Wij doen hierbij een beroep op al onze leden en vrijwillgers om zich aan te
melden voor een bar- en of keukendienst op één of meerdere van deze dagen.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar
barcommissie@svdonk.nl. Ook komen er in de Donkkantine
intekenlijsten te hangen waarop je je kunt opgeven voor een dienst.

Donk 2 kampioen!
Een fantastisch resultaat voor de mannen van Frank van Loon, Remco
Overkamp en Kees Vat.
Van harte gefeliciteerd!
De feestelijkheden zijn naar alle waarschijnlijkheid na het eerstvolgende
thuisduel van DONK 2 tegen IJsselmonde 2 op 20 mei.

Gezocht
Dames 30+ die het leuk vinden om volgend seizoen in een 7x7 competitie
(voor én najaar op vrijdagavond) te spelen. De speelavonden zijn al snel
bekend voor een reeks dus handig voor je planning. We trainen dan 1 keer per
week. Interesse of meer info? Mail naar donkiaan@svdonk.nl

Gezocht
We zoeken voor het (heren) zaalteam van DONK nog enkele spelers voor
volgend seizoen.
Heb jij interesse neem contact op met Jan of Michael
Michael van Erkel 0618561701
Jan Hogerwerf 0655910731

Mededelingen
Pieter van Zoest is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer voor de selectie.
Pieter is momenteel nog werkzaam bij Esto.
Pieter is de opvolger van de tussentijds dit seizoen gestopte Rob Gieben, die
volgend seizoen aan de slag gaat als hoofdtrainer bij BVCB. Jos van der
Sprong, voorzitter sv DONK: ,,Pieter van Zoest is een ervaren trainer,
gediplomeerd met een UEFA-B diploma en heel goed passend in het profiel dat
we zochten. We willen inhoudelijk graag de weg vervolgen die de TC heeft
uitgezet en zochten daar een ervaren en regiovertrouwde trainer bij. Ook de
spelersgroep en bestaande technische staf heeft nadrukkelijk deelgenomen
aan dit selectieproces. Er is, na meerdere positieve gesprekken, uiteindelijk
overtuigend voor Pieter gekozen.”

Welkom
Op 1e paasdag (1 april, nee…..geen grap) werd Siep Lubbers geboren.
Opa Ron was zo trots, dat hij na 2 dochters nu een kleinzoon kreeg, dat hij
Siep afgelopen woensdag, 4 april, gelijk lid gemaakt heeft van DONK.
Een mooi cadeau van een trotse opa.
Siep moet nog wel even wachten, voordat hij kan voetballen, maar zodra hij
kan lopen is het volgende cadeau van opa waarschijnlijk een paar
voetbalschoentjes, zodat er flink geoefend kan worden.
Voor nu feliciteren we de ouders van Siep en opa en oma Lubbers met deze
kleine man en wensen hen veel geluk en gezondheid toe.

--------------------------------------------------------Volg sv Donk op Facebook

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

Ballenhengels
Een vriendelijk verzoek om de ballenhengels na gebruik zichtbaar terug te
plaatsen en niet in het gras te laten liggen.

De Materiaal en Onderhoud Commissie

De nacht van Donk versie 2.0
Beste Donkianen,
Op zaterdag 16 juni zal de Nacht van Donk versie 2.0 weer plaatsvinden. Voor
dit mooie evenement kunnen vanaf maandag 2 april weer kaarten worden
gekocht. Wees er snel bij want op=op en vol = vol.
Door:
Organisatie nacht van Donk versie 2.0

Koos van Velzen alsnog gehuldigd
Donk heeft de traditie haar jubilarissen te huldigen tijdens de
nieuwjaarsreceptie. Afgelopen keer hadden we 555 jaar aan jubilarissen. Een
mooi getal, waar nu toch echt een kink in de kabel in is gekomen. Wat bleek:
na alle berichten in de pers en op de site, trok een lid aan de bel met de
mededeling dat hij volgens zijn eigen administratie toch echt ook jubilaris was
en zelfs al 70 jaar lid.

Met het schaamrood op de kaken hebben we dit uitgezocht en nu bleek dat
deze jubilaris geheel in zijn recht stond. (digitaliseren heeft dus ook wel eens
een nadeel) Donk zou Donk niet zijn om dit niet recht te zetten. We zijn er
juist zo trots op dat we al zoveel leden hebben, die al zo lang lid zijn. En
eerlijk is eerlijk: 70 jaar is toch wel een hele prestatie.
Door wat werkzaamheden over en weer heeft het even geduurd, maar deze
week is het er toch van gekomen, dat we Koos van Velzen bij hem thuis
alsnog konden feliciteren met zijn 70 jarig lidmaatschap en hem het daarbij
behorende speldje op de borst konden prikken.
Dus geen 555 jaar, maar 625 jaar aan jubilarissen.
Mocht u ook het idee hebben dat u tegen een jubileum aanloopt, maar niets
horen, vraag het gerust na bij de ledenadministratie of de secretaris. Door het
digitaliseren zijn er in Sportlink aantekeningen overgenomen, waardoor de
jubilaris niet altijd naar boven komt.
--------------------------------------------------------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.

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

Activiteitenkalender 2017 / 2018

Vrijdag 20 april 2018

7 tegen 7 wedstrijden

Donderdag 10 mei 2018
Hemelvaartsdag

Lagere ElftallenToernooi J. Thoen-toernooi

Dinsdag t/m vrijdag
15 t/m 18 mei 2018

Jeugdavondvierdaagse

Vrijdag 18 mei 2018

7 tegen 7 wedstrijden

Zaterdag 9 juni 2018
Jeugdtoernooi op DONK-complex voor JO8, JO9, en
JO11(ochtend), JO13 en JO15(middag).
Weekeinde 22, 23 en 24 juni 2018 Kamp Pupillen
Zaterdag 16 juni 2018
jeugd vanaf 15.00 uur

Nacht van DONK voor jeugd en senioren(aanvang

Vrijdag ……..… 2018

Medewerkersavond

--------------------------------------------------------Volg sv Donk op Twitter

--------------------------------------------------------De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 21 Mei 2018
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 21 Mei 2018
Maandag 18 Juni 2018
Mocht je tussendoor een belangrijke mededeling hebben laat het me weten
dan is er altijd wat mogelijk.

