Nieuwsbrief "De Donkiaan"

Maandag 04 juli 2016
Ereleden sv Donk
Ben Frieling
Corrie van Kralingen

Leden van verdienste
Paul Schippers
Remco Overkamp
Tiny Nuijen
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

Nieuwsflitsen
Data contributie-inning seizoen 2016-2017
Afgelopen seizoen is de Contributie-inning wat beter verlopen dan het
voorgaande jaar. Helaas komt het nog regelmatig voor dat de automatische
incasso om verschillende redenen niet kan worden afgeschreven of weer terug
geboekt wordt.
Dit leidt helaas tot onnodige extra inspanningen en extra kosten voor de
vereniging. Wij verzoeken u dan ook dringend voor voldoende saldo zorg te
dragen op uw rekening op het moment van contributie-inning.
Met ingang van het seizoen 2016-2017 zullen de automatische afschrijvingen
weer op de gebruikelijke data plaatsvinden:
1 juli 2016 1e kwartaal
1 oktober 2016 2e kwartaal
1 januari 2017 3e kwartaal
1 april 2017 4e kwartaal

Tenuesponsor
DONK 1

Tenuesponsor
DONK 2

Overstappen van handmatige betaling contributie naar automatische
afschrijving
De makkelijkste en goedkoopste manier van contributiebetaling is voor de
vereniging de betaling via de automatische afschrijving. Helaas kiest 15% van
onze leden/donateurs er nog steeds voor om de contributiebetaling op een
andere wijze te verrichten.
Dit betekent dat er voor deze leden/donateuren facturen moeten worden
aangemaakt en worden verzonden. Ook dit brengt weer extra werk en kosten
mee voor onze vereniging.
Bij deze willen wij dan ook nogmaals een dringend verzoek doen aan onze
leden/donateurs die tot op heden nog geen gebruik maken van een
automatische afschrijving hier toch op over te willen gaan. Zo heeft u zelf
verder geen omkijken naar de tijdige betaling van de contributie en is ook de
controle voor de vereniging op tijdige betaling makkelijker. Wilt u kiezen voor
een automatische betaling stuur dan een berichtje naar
contributiesvdonk@gmail.com.
Natuurlijk kan het zo zijn dat deze wijze van betalen voor u om de 1 of andere
reden niet mogelijk is. Neem dan gerust even contact op met de afdeling
Contributiezaken. Dit kan d.m.v. een mailtje naar
contributiesvdonk@gmail.com of een telefoontje naar (0182) 51 20 45. Wij
kijken dan samen met u naar een passende oplossing.
Voortijdig stoppen met voetballen tijdens het seizoen en
contributiebetaling
Het komt regelmatig voor dat spelers om uiteenlopende redenen tijdens het
seizoen besluiten om te stoppen met voetballen.
Voortijdig stoppen ontslaat u echter niet van de betaling van de contributie
voor het lopende seizoen. Het lidmaatschap wordt immers aangegaan per
contributiejaar en wordt stilzwijgend verlengd.
Dit houdt dus in dat indien u voortijdig stopt toch de contributie over de
resterende kwartalen van dat seizoen dienen te worden voldaan. Uitschrijving
vindt plaats per 30 juni van het lopende contributiejaar.

Co sponsor

Nieuwe Contributietarieven seizoen 2016-2017
Leeftijd
op 1 juli

Inschrijvingskosten

Contributie/
kwartaal

Contributie/
jaar

Senior: 18 jaar
of ouder

€ 10,-

€ 62,00

€ 248,-

Junior: 12 t/m
17 jaar

€ 5,-

€ 51,00

€ 204,-

€ 5,-

€ 43,50

€ 174,-

Pupil: 6 t/m 11 jaar
Mini pupil: 4,5,6
jaar

Voor meer info:
minipupillen@sv
donk.nl

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

€ 5,-

€ 30,00

€ 120,-

Zaalvoetbal

€ 10,-

€ 43,00

€ 172,-

€ 82,25

€ 329,-

Veteranenvoetbal

€ 6,50

€ 26,-

Veterinnenvoetbal

€ 6,50

€ 26,-

Donateurs

€ 9,25

€ 37,-

Kortingsregelingen Contributie
- Leden van 65 jaar en ouder krijgen 40% korting.
- Bij drie of meer leden in een gezin (met hetzelfde woonadres), vanaf het
tweede lid 25% korting.
- De contributie kan alleen worden voldaan via automatische incasso per
kwartaal.
- Bankrekeningnummer NL45 INGB 0000 3320 17 t.n.v. SV Donk.
Wijzigingen
Eventuele wijzigingen zoals o.a.:
stoppen met voetballen
wijziging van soort lidmaatschap
wijzigingen m.b.t. het rekeningnummer waarop de automatische incasso van
de contributie plaats vindt
adres-, telefoon- en emailwijzigingen
moeten worden doorgegeven aan de Ledenadministratie van SV Donk. Dit kan
d.m.v. een mail naar: ledenadministratie@svdonk.nl.

Bedankt
Het is even geleden maar ik wil de scheidsrechters die het schoolvoetbal
hebben geleid nog bedanken voor hun medewerking. Door vakantie en andere
oorzaken ben ik daar nog niet aan toegekomen. De eerste week was geen
probleem. De tweede wedstrijd dag begon goed maar halverwege de middag
werd het bar en boos. Ondanks het slechte weer hebben jullie de wedstrijden
tot een goed eind gebracht.
Bedankt.
Volgend jaar hoop ik weer en beroep op jullie te mogen doen, indien mogelijk
en van de schoolleiding vrij af krijgt, ook deze worden bedankt.
Ben Frieling

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

Niet spelend lid

Veld + zaalvoetbal

Clubsponsors

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

Deelnemers 7 tegen 7

Het eerste seizoen 7 tegen 7 zit erop. Aan alle reacties te merken een
geslaagde opzet en het aantal deelnemers groeit nog steeds. Op dit moment
hebben we 73 spelers op de lijst staan.

We gaan dan ook door met dit toernooi in het nieuwe seizoen.

De laatste avond was erg goed bezocht zodat we zelfs met zes teams konden
spelen. Ook de aansluitende “derde” helft met BBQ was gezellig. Pieter en Per
nogmaals bedankt voor de financiële bijdrage voor de BBQ. Ook de overige
sponsors gedurende het seizoen bedankt!! Hierdoor houden we kosten voor
het eten laag. Teus, Bertus, Sam en Raymond bedankt voor de “culinaire
hoogstandjes”.

Voor het seizoen 2016/2017 zijn alvast tot de winterstop de volgende data
vastgelegd:
·
·
·
·

26
30
28
25

augustus 2016
september 2016
oktober 2016
november 2016

Bedankt voor de gezellige en sportieve avonden en fijne vakantie!!!
Leo, Hasse en Remco

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

Indeling sv Donk Heren 1 is bekend
De indeling voor DONK voor het seizoen 2016 / 2017 is bekend:
RVC’33, Spartaan’20, OHVV, VFC, TOGB, GLZ/Delfshaven, Groeneweg, DONK,
Excelsior’20, Antibarbari, Wippolder, sv Charlois, Kocatepe, XerxesDZB.
De bekerindeling is als volgt: DONK, FC ‘s Gravenzande, GDA, HVC’10.

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

Interview met Jolanda Welleman meisjescoördinator SV Donk
Quote: “Meisjesvoetbal is anders, maar niet minder leuk.“
Wat is jouw rol bij het
damesvoetbal binnen SV Donk?
Ik ben de meisjescoördinator. Dat
betekent dat ik het aanspreekpunt
ben voor nieuwe ouders, ik ben bij
het overleg met de trainers en ik
ben verantwoordelijk voor de
“externe” contacten, dus de
contacten met andere
verenigingen over
oefenwedstrijden etc. Ik ben
gestart in seizoen 2014/2015, als
opvolger van Chantal Straver, dus
dit was mijn tweede seizoen als
meisjescoördinator.
Hoe groot is de meisjesafdeling
van SV Donk?
De meisjespupillen (= MD) bestaat
uit 16 meiden, de meisjesjunioren
(= MB) uit 15 meiden. Daarnaast
zitten er 3 meisjes bij de F en een
aantal bij de minipupillen. Dus in
totaal ca. 40 meisjes. Ten opzichte van de jongensafdeling een klein clubje,
maar wel een vitaal en enthousiast clubje!

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
Edsisonstraat 13
Gouda
Tel. 0182-512562
www.stubbelogistiek.nl
Alpha
Makelaardij
Hoge Gouwe 17
Gouda
Tel. 0182 511424
www.alphamakelaardij.nl
Van de Velde
& Halewijn
Slijterij en Wijnhandel
Peperstraat 94
Gouda
www.veldehalewijn.nl

Wat zijn de ontwikkelingen? Is er nog groei te verwachten?
Volgend seizoen wordt gestart met een ME-team. Dit bestaat uit 2 meisjes die
al lid zijn en 7 nieuwe meisjes. De MB blijft gelijk en de MD wordt MC, maar
blijft in omvang en samenstelling verder gelijk.
De aanwas bij het meisjesvoetbal komt dus van onderaf. Het schoolvoetbal is
de grote motor voor het meisjesvoetbal. Het overgrote deel van de meisjes
komt binnen, nadat ze hebben meegedaan met schoolvoetbal. Voor meisjes is
het schoolvoetbal vaak de eerste keer dat zij in aanraking komen met voetbal
in competitieverband.
In welk opzicht of welke opzichten wijkt het meisjesvoetbal af van het
jongensvoetbal?
Bij de meiden is de beleving intenser. Het plezier straalt ervan af. Dat is
anders dan bij de jongens. Bij de meiden staat het plezier voorop. De meiden
zijn heel enthousiast, ze komen bijna altijd naar de training, ook als het
regent. Het zijn echte bikkels! Het spel is ook anders: de jongens zijn sneller,
hebben een betere techniek. Ze beginnen eerder met voetbal. Dat halen de
meiden nooit meer in. Meisjes raken pas later geïnteresseerd in voetbal, vanaf
9 of 10 jaar. Daarvóór willen ze allemaal prinses worden.
Hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen? Wat waren de
hoogtepunten?
Ik kijk zeer positief terug op het afgelopen seizoen. Twee punten die er voor
mij uitsprongen waren de goede sfeer in de teams en de enorme groei van het
MD-team. Bij de start van het seizoen bestond het MD-team nog uit 7 meisjes,
al snel was dit uitgegroeid naar 16. Dat betekende ook dat de meiden na de
beker op een heel veld gingen spelen. En dat terwijl aan het begin van het
seizoen twijfelachtig was of er voldoende meisjes waren om een team te
vormen.
Heb je nog wensen voor de toekomst?
Ja, mijn eerste wens is dat ook binnen Donk de trend zichtbaar wordt dat
meidenvoetbal de snelst groeiende sport van Nederland is. En mijn tweede
wens is dat er meer ouders van meisjesspelers betrokken zijn bij de
vereniging. Nu is de meisjesafdeling heel smal en komt er veel terecht bij een
klein clubje. En het is ook gewoon heel leuk: het kost wat, maar je krijgt er
ook zoveel voor terug!

Oranjewoud
Ingenieursbureau
Capelle aan den IJssel
Tel. 010-2351745
www.oranjewoud.nl

Linda Schoemaker

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

Kom voetballen

Clubsponsors
Primera Gildenburgh
Tabakshop
Gildenburg 80, Gouda
Tel. 0182 – 571882
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
www.autototaalglas.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

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

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.

Eindstand Klaverjassen 2016
1

De heer B. Frieling

46663

2

De heer G. van Kouwen

46638

3

De heer H. Britsemmer

45877

4

De heer S. van Dam

45499

5

Mevrouw J. Massar

45293

6

Mevrouw T. Antonisse

44254

7

Mevrouw F. Dijkman

43614

8

Mevrouw W. Hoonhout

42795

9

De heer J. Steenbergen

42563

Hierna zullen er geen kaartavonden meer zijn. De kaartclub is opgeheven.

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
PR- commissie

Activiteitenkalender 2016

Vanaf 18 juni 2015 Kantine alleen open op woensdag- en vrijdagavonden van
19.00 t/m 23.00 uur???

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

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
maandag 01 augustus 2016
Kopij inleveren uiterlijk de zondag ervoor t/m 17.30 uur via de e-mail
donkiaan@svdonk.nl of donkiaan@hotmail.com
Uitgaves Donkiaan, zet de data in je agenda:
Week 31 – maandag 01/08

Meer info volgt

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

