
 

 
 

Ereleden s.v. Donk 

Ruud Lubken 

Corrie van Kralingen 

 
 

Leden van verdienste 

Marcel van Leeuwen 

Harry van der Pouw 

Michiel Dessing 

André van Zijl 
Paul Schippers 

Remco Overkamp 

Tiny Nuijen 

Ton Kalmeijer 

Hans Dessing 

Adrie van Vliet  
Corrie van Kralingen 

Henk Vos 

Herry Bresser 

Ruud Lubken 

Per Lubbers 
Teuni van der Stad 

Jan Nuijen 

Robbert Lubken 

Kees Olsthoorn 

Martien Feijt 

Rinus Schouten 
Cees Gelderblom 

Sjaak Slootjes  

Radbout Jekel  

Bert van Doorn 

Koos van Duuren 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nieuwsbrief "De Donkiaan" 

 
Maandag 29oktober 2018 

 

 
 

 
donkiaan@svdonk.nl 

 

 

 
 
Van de bestuurstafel 
 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV)dd. 8 oktober 2018 
Deze heeft alweer 3 weken geleden plaatsgevonden. Hierbij aanwezig waren 
het voltallig bestuur + 27 leden, ofwel  5%,  een teleurstellend aantal. 
Wekelijks zijn vele vrijwilligers actief, en dan nog missen we op diverse 
plekken mensen. Ondanks dat  worden er een 25 wedstrijden per week 
gespeeld, kan er in de kantine een drankje en hapje genuttigd worden, 
worden de terreinen en gebouwen schoon gemaakt etc. 
Langs de lijn en in de kantine hoor je regelmatig leden hun zorg uiten over 
zaken die geregeld zijn, maar niet naar hun tevredenheid, en ook andere 
kritiekpunten worden veelal besproken. Gelukkig horen we overigens ook 
positieve zaken die besproken worden, dus dat maakt het weer een doorsnee 

vereniging, maar het zou fijn zijn als er meer leden naar een algemene 
ledenvergadering  zouden komen, waar men inzicht krijgt in de financiële 
stand van zaken van de vereniging, men mee kan beslissen over nieuwe 
bestuursleden en zeker ook al hun vragen over de zorgpunten hier kunnen 
stellen.  
We gaan als vereniging op naar het 100 jarig bestaan en het bestuur zal waar 
mogelijk alles doen om de vereniging op een goede manier naar dit jubileum 
toe te leiden. 

- De financiële stukken zijn gecontroleerd door de kascommissie en 

goed bevonden. Ook de begroting is vastgesteld, inclusief een kleine 

contributieverhoging, die is ingegaan per 1 juli 2018. De begroting 

sluit met een klein negatief saldo en op de ALV is aangegeven dat we 

met zijn allen goed op de centen moeten letten, ofwel goed kijken 

wat we doen met het geld van de vereniging.  We moeten proberen 

met elkaar extra inkomsten voor de vereniging te genereren.  Naast 

de kantine-omzet, contributie en sponsoring moeten we  andere 

acties opstarten  om wat extra geld binnen te halen, zoals bijv. het 

kopen bij webwinkels, maar dan via DONK, waardoor DONK 

inkomsten ontvangt van elke bestelling(meer info hierover op website 

s.v. DONK). Maar ook staan er weer een 2 tal dartavonden op het 

programma, waarvan de 1e 10 november a.s. is. 

-  

Tijdens de ALV is Jos van der Sprong afgetreden als voorzitter(a.i.) en is Ruud 
Lubken met meerderheid van  stemmen gekozen tot nieuwe voorzitter. Karin 
de Heij was aftredend en herkiesbaar en is ook unaniem herkozen. Marjo 
Rijnsburger als penningmeester en Hasse Vleeming als afgevaardigde 
seniorenvoetbal lagere elftallen hebben aangegeven te willen stoppen en 
derhalve wordt gezocht naar vervangers voor deze functies. 
 

- Robbert Lubken heeft uitleg gegeven over de AVG wet. Via de 

Nieuwsbrief zal e.e.a. nog verder worden uitgelegd. 

- Helaas hebben we momenteel te maken met een kleine dip in het 

aantal leden, wat met name in de jeugd is terug te zien. We zullen 

met zijn allen moeten kijken hoe we extra ledenwerving kunnen 

motiveren.  Met name de Westergouwe groep is hierin erg actief om 

bewoners van de wijk Westergouwe te motiveren voor onze 

vereniging. 

 
 
DONK 100 jaar 
Er is voor het vieren van het 100 jarig jubileum weer een Jubileumcommissie 
in het leven geroepen om een aantal activiteiten m.b.t. dit jubileum te gaan 
organiseren. Meer hierover zal in de volgende Nieuwsbrieven bekend worden 
gemaakt. 

 
 
Geplande Activiteiten 
Op Zaterdag 10 november a.s. wordt er een Dartavond georganiseerd. Zie 
aankondiging op posters in de kantine. Hopelijk wordt dit wederom een zeer 
geslaagde avond.  
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Besprekingen met Gemeente 
Het bestuur is regelmatig  met de Gemeente in gesprek om er o.a. voor te 
zorgen dat de veiligheid rondom en op het DONK-complex goed geregeld is. 
Tevens worden ook diverse andere zaken besproken, zoals toegangswegen 
vanuit Westergouwe naar SV DONK, Subsidieregeling kleedkamers, Afrekening 
energie etc. 
E.e.a. heeft er onlangs toe geleid dat de gaten bij het verlaten van het 
parkeerterrein naar de Broekweg  zijn gerepareerd en de knik vanaf de brug 
naar de Broekweg vlak is gemaakt.  
Vanaf maandag 29 oktober zal er gestart worden met het vervaardigen van 
verkeersdrempels op de Nieuwe Broekweg. 
 Let wel: u bent zelf ook verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en die van 
uw kinderen. Zorg er dus voor, dat nu het ’s avonds weer een uurtje eerder 
donker is, de fietsverlichting in orde is. 
 
 
 
Week van de Scheidsrechter 
In de tweede week Oktober was het de week van de Scheidsrechter. In het 
hele land werd aandacht gevraagd voor deze mensen in alle sporten, want 
zonder deze mensen worden er geen wedstrijden gespeeld. Een compliment 
waard aan onze DONK scheidsrechters die wekelijks actief zijn voor onze 
leden. 
 
Sponsoring 
Zoals men weet zijn ook de sponsoren van essentieel belang voor een 
vereniging. Helaas constateren we de laatste jaren een achteruitgang van 
sponsoren, die een reclamebord willen rondom het veld, gebruik willen maken 
van sponsorshirts of DONK op een andere manier willen sponsoren. Ondanks 
grote inspanning van de sponsorcommissie kunnen we hulp vanuit de 
vereniging gebruiken om nieuwe sponsors aan te brengen. Dus heeft u of kent 
u iemand die interesse zou hebben in het sponsoren van onze vereniging, 
neem dan contact op met iemand van de sponsorcommissie of via het 

bestuur. 
 
 
Donkshirt met korte mouwen 
 
 

 
 
Naar aanleiding van de vele vragen of het mogelijk is om een korte mouwen 
shirt te dragen tijdens de wedstrijden  bestaat er voor de Donkleden nu de 
mogelijkheid om per team een 2e shirt aan te schaffen met korte mouw. Dit 
om het eventuele illegale gebruik van korte mouwen shirts te voorkomen. 
Gekozen is door het Donk bestuur voor Hummel Lyon geel Art 110.000 / 4800  
Mt 128-XXXL, zie afbeelding. 
Leden kunnen het shirt individueel kopen maar de bedoeling is dat het per 
elftal gekocht gaat worden indien de teams er wedstrijden in willen spelen. 
Dit houdt in dat tijdens de wedstrijden er door alle spelers / speelsters 
gespeeld dient te worden in het DONK lange mouwen shirt of in het korte 
mouwen shirt. 
 
Het shirt is te koop bij SPORT 2000 te Gouda voor € 23,- in de maten S-XXXL 
en € 20,- in de kindermaten 116-164. 
Let op dit is een extra shirt en komt niet in de plaats van het bekende lange 
mouwen shirt. 
Tevens is het aan de teams zelf of zij het shirt willen aanschaffen, het is een 
mogelijkheid en geen moeten! 
Hopende alle leden voldoende te hebben geïnformeerd en altijd voor vragen 
beschikbaar, 
 
 

Bestuur SV DONK 
 
 
 



 

 

 
 
Jubileumcommissie s.v. DONK 
 
Sv DONK bestaat op 29 oktober 2020 100 jaar, een mooi jubileum komt er 
dus aan. De jubileumcommissie is weer in het leven geroepen om een aantal 
festiviteiten te gaan organiseren in het jubileumjaar. We zullen daarbij ook de 
samenwerking zoeken met de JOC voor de jeugdactiviteiten en met andere 
commissie binnen s.v. DONK, om zodoende een leuk jubileumjaar te 
organiseren. 
 
De mensen van de vorige jubileumcommissies zijn weer benaderd en hebben 
allen toegezegd weer deel te willen uitmaken van deze commissie. 
Dit zijn de ereleden Corrie van Kralingen en Ruud Lubken, Per Lubbers, Gerrit 
Schinkel, Andre van Zijl, Paul Schippers. 
Na de eerste vergadering gaan we kijken of we nog extra mensen zullen 
benaderen om deel te willen uitmaken van de jubileumcommissie. 
 

We zullen u ook via de Nieuwsbrief op de hoogte houden van de weg naar het 
Jubileum toe. 
 
     Jubileumcommissie 
 
 
 
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 

 
 
 

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

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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris@donk.nl
mailto:ledenadministratie@svdonk.nl
mailto:donkiaan@svdonk.nl


 
 
 
7x7 voetbal bij sv Donk 
 
Heren 
 
Ook komend seizoen is er weer 7 tegen 7 voetbal te beleven op DONK. We 
gaan het vierde seizoen al weer in. Er zaten weer een paar topavonden bij en 
ook de derde helften waren goed geslaagd. 
Voor het seizoen 2018/2019 kunnen jullie alvast de volgende data t/m de 
winterstop in de agenda zetten. 
 
23 november 20187 
 
Namens de 7 tegen 7 veteranen heren commissie 
 
 
 

 
 
 
 
Dames 
 
De Dames gaan nog steeds goed onder leiding van Wouter en Opa Lubken 
Niet meer geheel onverslagen maar wel nog op nummer 1 in de competitie. 
Wij hopen op kampioenschap op 16 november thuis. Kom gezellig kijken! Heb 
jij deze avond tijd voor bv ondersteuning achter de bar of het ontvangen van 
de tegenstanders? Laat het ons weten.  
donkiaan@hotmail.com 
 

Volgende data t/m de winterstop: 
 
Vrijdag 2 november bij Bergambacht 
Vrijdag 16 november bij Donk 
 

 
 
Namens het 7 tegen 7 damesteam 
 
 

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

 
 

--------------------------------------------------------- 
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Halloween 2018 speelavond  
 
Zaterdagavond 27 oktober was het zover, de eerste Halloween speelavond 
voor de jeugd.  
In 2 groepen zijn we gestart. Eerst van 18.30 - 20.30 voor de Jo/Mo 10-12 om 
daarna door te gaan van 21.00 - 23.00 voor de Jo/Mo 14-19. 
 
Op een griezelig eng donker terrein, omgetoverd tot echt Halloween decor met 
grafkisten, kruizen en spinnen raggen, achterna gezeten door enge griezels, 
 opgeschrikt door Dracula’s, skeletten en clowns, gingen de kinderen van 
start. De opdrachten varieerden van vragen tot spelletjes. Die onder leiding 
van een strenge jury werden uitgevoerd op zoek naar de juiste codes. 
 
Wij als JOC kunnen terugkijken op een zeer geslaagde griezelige avond, vol 
humor, lol, angst en schrikmomenten. Het gegil was tot in de wijde omtrek te 
horen. 
Groot compliment ook aan alle enthousiaste vrijwilligers die in prachtige 
kostuums en gedaantes verschenen op het DONK terrein. 
 
En tot slot grote dank aan alle kinderen die deze avond tot een zeer geslaagde 
gezellige avond hebben gemaakt. Wij als JOC zeggen op naar volgend jaar 
voor editie 2!  
 

 
 
 
                                                                           Namens de JOC 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Juniorencommissie 
 
We zijn alweer enkele wedstrijden onderweg in de competitie. 
Bij de junioren hebben we een woelige start van het seizoen gekend. 
Het was spannend of we de teams compleet zouden krijgen en in welke vorm. 
Veel tijd en energie is er gaan zitten in overleg en kijken naar de verschillende 
mogelijkheden. 
Daarbij hebben we gekeken naar leeftijd, wensen van individuele spelers en 
welke team het best past voor de ontwikkeling van de spelers. 
 

 
 
Voor de O14 en O15 hebben we Chantal Nieuwenhuis als coördinator. 
Zelf (Frank Arts) doe ik het coördinatorschap voor de O17 en O19. Bij vragen 
kunnen spelers of ouders altijd bij de coördinator van de leeftijdsgroep 
terecht. 
 
Bij de O14-1 hebben we een compleet stabiel team van 14 spelers met 
begeleiding welke vorig jaar  in de zelfde samenstelling als team heeft 
gespeeld. 
De O14 speelt 3e klasse heeft 3 competitie wedstrijden gespeeld en heeft 4 
punten. 
 
De O15-1 hebben we helaas geen compleet team van kunnen maken. Als 
alternatief bieden we dat de spelers twee keer in de week kunnen trainen en 
proberen we één keer in de twee weken op woensdag een oefenwedstrijd te 
regelen waarbij we kunnen aanvullen uit de JO14. 
 
De O17-1 hebben we ook een stabiel team van 14 spelers met begeleiding. 
Ook dit team is gelijk gebleven aan vorig jaar. Dit team bestaat grotendeels 
uit eerstejaars O17 spelers die tweede klasse spelen. De 017-1 heeft 1 
wedstrijd van de 5 wedstrijden gewonnen en heeft 3 punten. 
Voor de O17-1 is er nog geen keeper. Voor de O17-1 zijn we hard op zoek 
naar een keeper.   
Is er iemand of kennen jullie iemand in de leeftijd 15-16 jaar dan houd ik mij 
graag aanbevolen. 
 
De O19-1 is een team met 4 tweedejaars O17 spelers, 7 eerstejaars en 4 
tweedejaars O19 spelers. Een jong team met kwaliteit welke 1e klasse speelt. 
Daarnaast wordt de O19 regelmatig aangevuld met spelers uit de O17-1. 

Ook O19-1 heeft 1 wedstrijd van de 5 wedstrijden gewonnen en heeft 3 
punten.  
 
Zoals al vermeld zijn we blij dat we met de nodige energie de teams compleet 
hebben gekregen. 
Daarbij moet wel worden vermeld dat we ook afhankelijk zijn van elke speler. 
Het is dan ook van belang dat iedereen beseft dat wanneer er wordt afgemeld 
voor een training en al helemaal voor een wedstrijd dat het aantal spelers wel 
heel krap wordt om goed te kunnen trainen dan wel een wedstrijd te kunnen 
spelen. Wij hebben ons uiterste best gedaan om het iedereen in de juiste 
teams te plaatsen. Daar verwachten wij ook een stukje commitment van 
spelers en ouders voor terug. 
Het is voor de spelers van belang dat ze beseffen onderdeel van een team te 
zijn wat zorgt voor bepaalde verplichtingen. Ouders zijn hierbij ook van belang 
om spelers die in de pubertijd zijn, school verplichtingen en andere afleidingen 
hebben uit te leggen dat je bij een team sport ook verplichtingen naar je team 
hebt.  
Bij de wedstrijden zie ik tot mijn genoegen veel ouders en hebben we op dit 
moment geen problemen met het vervoer naar uitwedstrijden. Daarnaast 
weet ik ook dat elke speler zeker tot en met de O19  het altijd leuk vindt 
wanneer ouders naar wedstrijden komen kijken. 
 
En wat is er mooier dan op zaterdag  je kind of kinderen met plezier, inzet en 
vol overgave een wedstrijd te zien spelen. 
 
Frank Arts 
Juniorencommissie 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Shop online en steun onze vereniging! 
 
Het is niet meer weg te denken uit ons leven en we doen het allemaal:      
online shoppen. 
 
Even kijken of de schoenen die in de winkel niet meer in jouw maat waren 
online nog wel te verkrijgen zijn, je koffiezetapparaat is kapot: online voor 
22.00 uur besteld, morgen bij je thuis, geen zin om te koken: online even 
wat bestellen. 
 
Wist u dat u met dit online shoppen, heel gemakkelijk onze vereniging kunt 
steunen. 
 
Hoe: 
U gaat naar de website: www.svdonk.nl.  
Aan de rechterkant onder de foto van ons complex ziet u de button: 

 

 SHOP & DONEER 

 
Als u daar op klikt wordt u doorgelinkt naar diverse grote winkels. Klik op de 
winkel waar u wat wil bestellen en plaats u bestelling  

   .  
Na het afrekenen zal er een percentage naar DONK gaan. 
 
Het kost u niets extra’s want u koopt voor het bedrag wat vermeldt staat op 
de website van de winkel. Doordat u doorgelinkt bent via onze website, 

ontvangt Donk een percentage. 
 
Kleine moeite en met deze extra inkomsten kunnen wij weer wat extra’s voor 
de leden doen. 

 
  
 
 
 
 

--------------------------------------------------------- 
 
 
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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Activiteitenkalender 2018/2019  
 
 
Zaterdag 10 November 2018 Dartavond leden sv DONK 
Vrijdag 16 november 2018 7 tegen 7 toernooi vrouwen 30+ in KNVB 
verband 
Woensdag 21 November 20-18 Sinterklaas komt op bezoek 
Vrijdag 23 november 2018 7 tegen 7 wedstrijden; aanvang 20.30 uur 
29 december 2018  Schaatsen voor de jeugd 
Zondag 6 januari 2019                  Oud DONK tegen DONK 1 en aansluitend 

Nieuwjaarsreceptie en huldiging 
jubilarissen 

Vrijdag 18 januari 2018                 Spelletjesavond jeugd  
Zaterdag 9 Maart 2019   Dartavond leden sv DONK 
13 april 2018   Paaseieren zoeken/schilderen en 
pannenkoeken 
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(ochtend)  en  
JO12 en JO14(middag) 

Weekeinde  21/22/23  juni 2019 Kamp Pupillen  
Zaterdag 29  juni 2019 ?????        Nacht van DONK voor jeugd en 

senioren(aanvang jeugd vanaf 
……… uur 

Vrijdag ……..… 2019                      Medewerkersavond 
   
    
                     --------------------------------------------------------- 
 

Volg s.v. Donk op Twitter 
 

 
 

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

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op 
Maandag 19 november 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 17 december 2018 

Maandag 21 januari 2019 
Maandag 25 februari 2019 

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