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Van de Bestuurstafel
Roken
Bij de aanvang van het seizoen willen we spelers, leiders, ouders, supporters
en medewerkers erop wijzen dat we een niet roken beleid binnen onze club
hebben.
Dit betekent dat er in het gehele gebouw niet gerookt mag worden. Mocht
geconstateerd worden dat er binnen het gebouw toch gerookt wordt dat kunt
u aangesproken worden door een bestuurslid, die u zal verzoeken u sigaret te
doven of naar buiten te gaan.

Buiten voor de kantine is er gelegenheid om te roken.
Wij willen u vragen dit zoveel mogelijk te beperken en dit niet in het bijzijn
van kinderen te doen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Het bestuur

donkiaan@svdonk.nl

De Materiaal en Onderhoud Commissie
Dames hygiëne
De kleedkamers worden elke dag weer netjes schoongemaakt. In elke
kleedkamer hangt
een afvalbak waar afval in gegooid kan worden. Het is echter niet de
bedoeling om tampons en maandverband in die afvalbakken te deponeren.
Daar staan in de damestoiletten speciale containers voor.
Geluidboxen in de kleedkamers
De elftallen, die voor of na hun wedstrijd de sfeer in de kleedkamer met
muziek trachten te verhogen, worden vriendelijk verzocht:
1. Alleen geluidboxen met een accu te gebruiken. Dus geen
snoerverbindingen, dit i.v.m. de veiligheid en omdat het verboden is.
2. Geluidsbox na afloop meenemen of opbergen in de Kledingopslag, in de
speciaal voor dit doel opgestelde stelling.
Merken van de ballen
Aan het begin van elk seizoen wordt het materiaal in orde gebracht voor
trainingen en wedstrijden. De ballen worden met een viltstift gemerkt met
“DONK” en het “teamnummer”.
Door gebruik slijt de tekst eraf waardoor het vaak onduidelijk is van welk
team de bal is.
De kans dat ballen dan zoekraken ligt op de loer. Een vriendelijk verzoek aan
trainers en leiders om zo nu en dan eens een viltstift mee te nemen en de
ballen, waar nodig, opnieuw te merken.
Verlichting van de velden
Verlichting van de velden is een flinke kostenpost. Wij verzoeken de trainers
het licht pas aan te doen als het echt nodig is en direct na de laatste training
uit te doen.
Parkeren voor de toegangshekken
Het mag duidelijk zijn dat parkeren voor de toegangshekken verboden is. Dat
staat ook aangegeven, maar sommigen zijn hardleers en doen het toch. Dat
kan een groot probleem geven omdat er soms een ziekenwagen het terrein op
moet. Als die ziekenwagen voor de foutparkeerder bestemt is, dan heeft hij
wel een groot probleem!!

Fietsers en automobilisten
Er zijn nog teveel fietsers met een slechte verlichting of zelfs zonder licht. 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 60km
zone is. Vaak wordt er te hard gereden, wat in combinatie met fietsers
gevaarlijk is.
Advies: probeer te voorkomen dat u achteraf moet zeggen “had ik maar”!!!
Gevonden ballen
Nu het s ’avonds al vroeg donker is blijven er na de training wel eens ballen
naast het trainingsveld liggen. Begrijpelijk, daar het in het donker moeilijk
zoeken is. Deze ballen worden later wel weer door anderen gevonden. Onder
de tribune in de materiaalopslag, hangt een rek waar deze gevonden ballen
ingelegd kunnen worden, zodat de rechtmatige "eigenaar" ze later weer kan
meenemen.
De Materiaal en Onderhoud Commissie

Lizzy IJsselsteijn winnaar “Mijn moment” bij Fox Sports

Een fraai ingeschoten (en gefilmd) doelpunt van JO9-1 speelster Lizzy
Ysselsteyn is door FOX Sports programma De Eretribune verkozen tot
doelpunt van de week. Om die reden is zaterdag 9 september het hele team
JO9-1 te gast tijdens de uitzending van dit programma.

De uitzending is live te zien op FOX Sports zaterdag aanstaande van 18:00 tot
18:30 en wordt gepresenteerd door Jan Joost van Gangelen. Alle kinderen uit
JO9-1 krijgen een FOX Sports tenue uitgereikt en zullen tijdens de uitzending
in beeld komen. Daarna krijgen zij een rondleiding achter de schermen.
Bekijk hier haar doelpunt
Het bewuste doelpunt kan mogelijk nog verder in de prijzen vallen als Lizzy
met haar goal ook de maandprijs in de wacht sleept.
In dat geval krijgt heel SV DONK een geheel verzorgde voetbaldag onder
leiding van Hans Kraaij jr.
Even duimen dus!!
Wil jij ook kans maken op deze prijzen stuur je foto of video in naar
mijnmoment@foxsports.nl

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

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

Pupillen doelen
Tijdens de vakantieweken is een aantal leden van de MOC druk bezig geweest
om de 5 x 2m pupillendoelen te voorzien van wieltjes. Dit om ze makkelijker
te kunnen verplaatsen i.v.m. de nieuwe afmetingen van de pupillenvelden.
Schuiven met de doelen dus niet meer doen i.v.m. beschadiging van de
wielen.
Jan Nuijen ontbreekt op onderstaande foto.
De handgrepen zijn gesponsord door Installatiebedrijf Oostrom, waarvoor
onze dank.

Ook maken wij van deze gelegenheid gebruik om u te wijzen op het feit dat
de doelen na gebruik vaak op de velden blijven staan. Dat is lastig voor de
volgende gebruiker en in het bijzonder voor de mensen van Cyclus die de
velden onderhouden. Wij verzoeken u dan ook om de velden na gebruik vrij te
maken en de doelen op de daarvoor bestemde plaats terug te zetten. Voor de
pupillendoelen mag dat zeker geen probleem meer zijn.

De MOC.

Gezocht
Grensrechter
Een vaste grensrechter voor Donk 2 op Zondag
Bij interesse kan je Frank van loon of Remco Overkamp aanschieten of een
mail sturen naar donkiaan@svdonk.nl
Coach / Leider
We zijn op zoek naar iemand die toch wel een beetje kennis van voetbal heeft
en die het leuk vindt om de mannen van Donk 4 de motiveren. Voor
informatie kan men contact opnemen met: secretaris@svdonk.nl
Scheidsrechters pupillen
Helaas hebben we laatst alle leden moeten inlichten dat er nagenoeg geen
scheidsrechters zijn op de zaterdagen om jeugdwedstrijden te fluiten.
Gelukkig leverde dat wel voor de drie gevraagde wedstrijden scheidsrechters
op.
Ondanks dat ook wekelijks 2 personen uit de selectie, spelers of begeleiding,
komen om een wedstrijd te fluiten komen we nog scheidsrechters tekort.
De selectie wil ik alvast bedanken voor hun inzet op de zaterdagen en
hopelijk dient dit als voorbeeld naar de andere teams om ook af en toe
mensen te leveren die wedstrijden willen fluiten.
Aanmelden kan bij Ruud Lubken, donkiaan@hetnet.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.
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.

--------------------------------------------------------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 mailto:ledenadministratie@svdonk.nl
of mailto:donkiaan@svdonk.nl
De PR- commissie
---------------------------------------------------------

Activiteitenkalender 2017/2018
Maandag 30 oktober 2017

Algemene Ledenvergadering

…. November 2017
allerkleinsten

Sinterklaas op bezoek voor de

Woensdag 20 december 2017

Kerstkaarten/biljarten Lagere elftallen

Zondag 7 januari 2018

Nieuwjaarsreceptie vanaf 15.00 uur
Wedstrijd OUD DONK 1 tegen DONK 1 om
13.30 uur

Donderdag 10 mei 2018
Olympia
Hemelvaartsdag

JO8 en 9 teams Stroopwafeltoernooi bij

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

Jeugdavondvierdaagse

Zondag Datum volgt nog

Lagere ElftallenToernooi J. Thoen-toernooi

Zondag 21 mei 2018
Olympia

DONK JO13… Stroopwafeltoernooi bij

Weekeinde 22, 23 en 24 juni 2018 Kamp Pupillen
Zaterdag ………. 2018

Nacht van DONK voor jeugd en
senioren(aanvang jeugd vanaf
15.00 uur

Vrijdag 30 Oktober 2018

Medewerkersavond

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

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

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 06 November 2017
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 06 November 2017
Maandag 08 Januari 2018
Maandag 05 Maart 2018
Maandag 07 Mei 2018
Mocht je tussendoor een belangrijke mededeling hebben laat het me weten
dan is er altijd wat mogelijk.

