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Rolstoel
Waarom een rolstoel op een voetbalveld?
Ervaring is dat geblesseerden vaak met veel moeite naar de kleedkamer of
EHBO vervoerd konden worden.
Dit probleem is door de MOC opgepakt met als resultaat een in goede staat
zijnde opklapbare rolstoel.
De rolstoel staat in de EHBO ruimte.
Met dank aan Frans de Goeij en Rinus Schouten die de rolstoel gesponsord
hebben.

Tenuesponsor
DONK 1

Tenuesponsor
DONK 2

Co sponsor

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

Kantine te huur???
Zoals u weet beschikt DONK over een mooie kantine. Door een ruimere
regelgeving is het vanaf nu ook mogelijk om deze ruimte te huren voor uw
evenement.
Interesse: neem contact op met de barcommissie, Ronald Nieuwenhuizen. Of
stuur een mail naar : Barcommissie@SVDONK.nl
Hij kan u inlichten over de mogelijkheden van gebruik en de kosten hiervan.

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

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

Bestuurskamer nu ook voorzien van nieuwe tafels.
Afgelopen seizoen is de Bestuurskamer van DONK voorzien van een nieuwe
inrichting, verlichting, gordijnen, een bar en een nieuwe afwerking van de
wanden. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door een paar trouwe leden zowel
financieel als met de inzet van hen.
Nu is dit afgemaakt met een mooie nieuwe tafel die aan onze vereniging is
geschonken door Pieter van Houten en Rob de Korte en mede mogelijk
gemaakt is door de leverancier van de meubels.
Het Bestuur is Rob en Pieter hiervoor uiteraard dankbaar.
Ledenadministratie sv DONK
Nog steeds worden de wedstrijdsecretarissen verrast door adreswijzigingen
die niet worden doorgegeven.
Wij willen iedereen met nadruk verzoeken om aan- en afmeldingen,
adreswijzigingen, overschrijvingen etc. door te geven aan de
ledenadministratie en dit kan door een mail te sturen naar
ledenadministratie@svdonk.nl
mevr. Ellen Nuijen
Van der Palmstraat 76
2802 GOUDA
Tel: 0182- 581784
Wij verzoeken u vriendelijk hiermee rekening te houden en alle wijzigingen
biju voorkeur schriftelijk door te geven, ook wijzigingen van telefoonnummers
en mailadressen.
Het spreekt voor zich dat eventuele wijzigingen eveneens gemeld dienen
worden bij de diverse commissies.
Inzake overschrijvingen naar een andere vereniging of van een andere
vereniging naar sv DONK. Dit dient voor 15 juni te geschieden. Tevens dient
men dan alle schulden aan de betreffende vereniging te hebben voldaan zoals
contributies en boetes, voordat DONK een verzoek tot overschrijving goed
keurt.
Hieronder wordt ook verstaan het inleveren van tassen en kleding wat
eigendom is van de vereniging.
Het Bestuur

Update Technische commissie sv DONK
Verlenging hoofdtrainer en Technisch Coördinator
Eind januari hebben we op de website kunnen melden dat de samenwerking
met onze hoofdtrainer Edwin Erwich met 1 jaar plus een optie voor nog 1 jaar
is verlengd. Wij zijn blij dat we samen met Edwin als Hoofdtrainer het
technische beleid verder vorm kunnen geven. Er staat met Edwin een goede
en enthousiaste hoofdtrainer voor onze jonge A-selectie die samen verder
kunnen werken aan ontwikkelen en presteren in een plezierige omgeving.
Naast Edwin hebben we ook overeenstemming kunnen bereiken met Patrick
Akerboom. Patrick is dit jaar begonnen als Technisch Coördinator en deze
samenwerking bevalt beide partijen goed. Dit seizoen is vooral gebruikt voor
het neerzetten van een aangepaste structuur in de opleiding en in het
selectievoetbal. In de komende maanden alsmede in volgend seizoen zullen
we hier o.l.v. Patrick nog verder in gaan verfijnen.
Ontwikkelingen technische en medische staf A-selectie
Naast Edwin konden we een week later ook melden dat assistent en 2 eelftaltrainer Wim van de Velde eveneens in de huidige rol verder zal gaan.
Datzelfde geldt voor keeperstrainer Harry van de Pouw en Sportverzorger Fred
Klomp.
We zullen afscheid nemen van assistent Pascal van Driel die nog een aantal
jaren recreatief wil gaan voetballen alsmede van Piet van Mullem als
hersteltrainer. De technische begeleiding van de A-selectie zal de komende
periode worden aangevuld met vervangers voor Pascal en Piet alsmede een
aanvulling in de vorm van een tweede assistent naast Wim v.d. Velde.
Verlenging elftalbegeleiding en assistent scheidsrechters
In het verlengde van de continuïteit in de technische staf kunnen we ook
melden dat de verdere begeleiding van de A-selectie in de vorm van
elftalleiders Koos de Keizer (DONK1) en Arthur van Oorschot (DONK2)
alsmede assistent scheidsrechters Addy de Jong (DONK 1) en Erwin Nouwen
(DONK2) in tact blijft.

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

Ontwikkelingen technische staf jeugd
De komende maand zullen we als TC de invulling van de technische staf voor
onze jeugdgroepen in orde gaan maken. We streven ernaar om dit uiterlijk 31
maart gerealiseerd te hebben. We zullen beginnen met de Hoofdtrainers per
leeftijdsgroep en vervolgens ook de invulling met de nodige assistenten gaan
verzorgen. Het is inmiddels al wel bekend dat een groot aantal assistent
trainers wat dit jaar actief is ook voor volgend jaar een toezegging heeft
gedaan. Positief nieuws voor de toekomst dus.
Technisch Coördinator Onderbouw
De afgelopen jaren was er binnen het pupillenvoetbal in de persoon van Piet
van Mullem een technisch adviseur actief. Ook in deze rol gaan we afscheid
nemen van Piet. De rol wordt breder en intensiever en daarom is het wenselijk
dat we hier de technische organisatie gaan verstevigen met een Technisch
Coördinator Onderbouw. Deze persoon zal deel gaan uitmaken van de
Technische Commissie en o.l.v. Patrick Akerboom vooral de opleiding van onze
jongste leden verder gaan verbeteren.
Competitie <17 en <21
In maart zullen de 2 afsluitende speelrondes in de competitie voor elftallen
onder 17 en onder 21 gespeeld worden. In de 5e ronde zullen onze teams op
respectievelijk woe 2 maart (<17 thuis om 20 uur) en di 8 maart (<21 uit om
19.30 uur) de degens kruisen met stadgenoot Olympia. Als DONK <17 weet te
winnen, zullen zij eind april in de finale uitkomen. Deze finales worden op
donderdag 28 april gespeeld op ons eigen DONK complex. Verdere informatie
over deze competitie vindt u op de website van DONK onder de tab Teams.

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

SPELREGELBEWIJS 2e jaars B-junioren
De invoering van het KNVB spelregelbewijs is een feit. Om volgend seizoen te
kunnen voetballen zijn de nu 2e jaar B-junioren(geboortejaar 1999) verplicht
een spelregelbewijs te halen.
Met het doel om sportiviteit op en rond de voetbalvelden te vergroten heeft de
KNVB het afgelopen jaar verschillende maatregelen uitgerold uit het actieplan
“ Tegen Geweld, Voor Sportiviteit”; introductie van tijdstraf, visuele controle
van de spelerspas, hulplijn voor noodgevallen en excessen.
De volgende maatregel die, met ingang van seizoen 2015-2016 moet gaan
bijdragen aan meer begrip voor beslissingen van scheidsrechters, meer
respect en meer voetbalplezier, is dat de Tweedejaars B-junioren(die dus het
seizoen daarna A-junior worden), VERPLICHT zijn om een spelregelbewijs te
behalen. Geldt ook voor 2e-jaars B-spelers die nu al in A of dames 1
voetballen.
Als men het spelregelbewijs NIET behaalt, kan er niet gevoetbald worden in
het nieuwe seizoen. Mede door het aanbieden van verschillende oefentoetsen
en een eindtoets op de speciaal ontwikkelde website www.voetbalmasterz.nl
is het voor iedereen mogelijk een bewijs te halen.\
Alle spelers (sters)die hiervoor in aanmerking komen hebben van Kees Vat al
bericht gekregen hoe e.e.a. te werk gaat.
Aangezien wij als vereniging gecontroleerd worden of door spelers werkelijk
wordt gedaan vraag ik jullie medewerking hierin.
Indien men 6 wedstrijden heeft gespeeld zonder dat men het bewijs heeft
behaald, mag men niet meer spelen van de KNVB en volgen er boetes voor de
spelers(speelsters) die men zelf moet betalen.
Bestuur 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
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
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

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

Actie via de Bredeschool voor ons Mini Pupillenvoetbal.

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.

Klaverjassen stand per 1 februari 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9

De heer G. van Kouwen
Mevrouw J. Massar
De heer B. Frieling
De heer S. van Dam
Mevrouw W. Hoonhout
Mevrouw T. Antonisse
De heer H. Britsemmer
De heer J. Steenbergen
Mevrouw F. Dijkman

28432
28358
28279
27125
26363
26352
25935
25128
24161

De volgende kaartavonden zijn:
7 maart
21 maart paaskaarten

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
Vrijdag 11 maart 2016
20.30 uur

Spellenavond D en E-pupillen van 18.30 tot

Vrijdag 8 april 2016
uur

FIFA 16 voor Junioren van 19.00 tot 22.30

Donderdag 5 mei 2016

F2, E2 en E3 op toernooi bij Olympia

Zaterdag 7 mei 2016

D2, F2, F3, MD1 op toernooi bij RVC”33

Zondag 15 mei 2016

Lagere Elftallentoernooi (1e pinksterdag)

Zaterdag 21 mei 2016
RVC’33

C1, C2, D1, D3, E1, E2, E3 op toernooi bij
F2 en F3 op toernooi bij Meerburg
MB1 en MD1 op

toernooi bij Oegstgeest
Dinsdag
24 t/m vrijdag 27 mei 2016

Avondvierdaagse

Zaterdag 28 mei 2016

C3 op toernooi bij Bergambacht

Vrijdag 3 juni 2016

Medewerkeravond

Zaterdag 4 juni 2016
Capelle a/d IJssel?

B1, C3, D2, MD1 toernooi bij DCV te

Zaterdag 11 juni 2016

Familiedag/Sportdag Afsluiting seizoen

Zaterdag 18 juni 2016

Gouwestad Toernooi ?????

Weekeinde 24-26 juni 2016

Kamp Pupillen

Vanaf 18 juni 2015

Kantine alleen open op woensdag- en
vrijdagavonden van 19.00 t/m
23.00??

C1 op toernooi bij Bergambacht ???

--------------------------------------------------------De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
maandag 11 april 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
Week
Week
Week

15
18
21
24

–
–
–
–

maandag
maandag
maandag
maandag

11/04
02/05
23/05
13/06

