Nieuwsbrief "De Donkiaan"

Maandag 25 Januari 2015
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Adrie van Vliet
Corrie van Kralingen
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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

Fietsers en automobilisten
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
50km zone is. Vaak wordt er te hard gereden, wat in combinatie met fietsers
(zonder licht) tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Advies: probeer te voorkomen dat u achteraf moet zeggen “had ik maar”!!!
We zien er nog teveel met een slechte verlichting of zelfs zonder licht fietsen,
zelfs de ouderen onder ons. Vandaar deze waarschuwing.
Banken langs de velden
Een paar jaar geleden zijn er door de MOC een aantal prachtige banken
gemaakt. Deze banken staan langs de velden om redenen die duidelijk mogen
zijn.
De laatste weken echter hebben wij gemerkt dat deze banken ook als
trainingsdoel gebruikt worden. Hoe weten we dat; de gebruikers nemen niet
de moeite om de banken terug te zetten.
Dus een vriendelijk verzoek om de banken alleen te gebruiken waarvoor ze
gemaakt zijn.
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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

Bar- en keukenpersoneel gezocht voor de weekenden
Nog steeds zijn wij dringend op zoek naar een aantal bar- en
keukenvrijwilligers voor in het weekend. Met het aantal beschikbare
vrijwilligers die we op dit moment hebben krijgen we de bezetting helaas niet
rond.
Ondanks diverse oproepen via de Facebook-pagina van SV Donk hebben wij
haast nog geen nieuwe aanmeldingen gekregen. Indien zich niet voldoende
nieuwe vrijwilligers aanmelden kan dit directe gevolgen hebben voor de
openstelling van onze Donk-kantine in het weekend.

ABEE
Reclameatelier
Moordrecht
Tel. 0182 610910
www.abee.eu

Daarom doen wij hier een dringend beroep op u om zich aan te melden als
bar- of keukenvrijwilliger voor op de zaterdag of zondag. Des te meer mensen
zich hiervoor aanmelden, des te minder diensten er per personen gedraaid
hoeven te worden in het seizoen.

Breur
Groothandel voor bouw
en industrie
Hanzeweg 4, Gouda
www.breur.nl

Aanmelden kan door middel van een mailtje naar: barcommissie@svdonk.nl.
Wij nemen dan contact met u op.
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.

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

FysioVisiq
Visie op bewegen
Gouda
Tel. 0182 533833
www.fysiovisiq.nl

Dat is natuurlijk niet leuk voor onze eigen Donk-leden die na een wedstrijd
graag iets willen eten, maar zeker ook geen goede service richting de spelers
en supporters van bezoekende verenigingen.

Meld u daarom aan, zodat wij ook in dit seizoen onze leden en bezoekers de
service kunnen blijven bieden die ze van onze vereniging gewend zijn.

Tenue- en
Trainingspakken
sponsors

Clubsponsors

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.

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
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Donk B1
Auto Totaal Glas
James Wattstraat 6
Gouda
www.autototaalglas.nl

Sv Donk zoekt een nieuwe Secretaris
Bent u betrokken bij de vereniging, regelmatig aanwezig en kunt u
een administratieve rol aan dan zijn we naar u op zoek
geïnteresseerd??
Tijdens de afgelopen leden vergadering is de secretaris van Donk, Kees Kuijf
na negen Seizoenen afgetreden.
We zijn dus op zoek naar een vervanger voor hem. Kees heeft aangegeven
zijn taken nog tot april ad interim uit te voeren. Maar het is voor DONK en
kees wel prettig als hij tijdig wordt vervangen.
Hieronder een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden.




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

Is deel van het dagelijks bestuur van de vereniging.
Ledenadministratie( wordt door Ellen Nuijen uitgevoerd)
Contacten met de KNVB, (Wordt door Ruud Lubken uitgevoerd)

Taken:

Bestuursvergaderingen: plannen, bijwonen, notuleren en
actiepuntenlijst beheren gedurende het voetbalseizoen

Vergader- en activiteitenschema van het seizoen opstellen

Verenigingscorrespondentie: het verzenden van uitgaande post en
het verdelen van inkomende post

Overleg met commissies, indien nodig

Vertegenwoordiging van sv DONK naar externe partijen (KNVB,
Gemeente, Sportpunt Gouda)

Algemene ledenvergadering, agenda/uitnodiging & jaarverslag
vereniging

Algemene zaken: nieuwjaarsreceptie uitnodigingen jubilarissen &
leden van verdienste, medewerker avond, feestavonden, officiële
gelegenheden

Taken van de secretaris:

Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen
die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd.

Zorgt voor het Jaarverslag op de Algemene Ledenvergadering

Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en
adressen van de Ereleden en Leden van Verdienste zijn opgenomen.
Geïnteresseerd Neem contact op met een van de bestuursleden of stuur een
mail naar voorzitter@svdonk.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

Nieuwsflits Contributiezaken Januari 2016
Het tweede kwartaal van het nieuwe voetbalseizoen zit er alweer bijna op. Dit
betekent dat de automatische incasso voor de contributie van het 3e kwartaal
binnenkort zal gaan plaatsvinden. De eenvoudigste en goedkoopste manier
van contributiebetaling voor onze vereniging is door middel van het afgeven
van een machtiging voor het automatisch afschrijven van de contributie van
uw rekening.
Hieronder nogmaals de data van het seizoen 2015-2016 waarop de
automatische afschrijvingen plaats zullen gaan vinden:



1 Januari 2016
1 April 2016

3e kwartaal
4e kwartaal

Heeft u vragen over de contributie of zijn er omstandigheden waardoor een
tijdige betaling van de contributie niet mogelijk is, stuur dan een mailtje naar
contributies@svdonk.nl, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Bij niet-tijdige betaling van de contributie is de regel van toepassing dat er
niet getraind en gespeeld mag worden zolang de achterstand niet is
voldaan. Daarnaast worden er ook aanmaningskosten van 5 euro in rekening
gebracht. Mocht tijdige betaling om de een of andere reden niet mogelijk zijn,
wacht dan niet af maar stuur een mail naar contributies@svdonk.nl. Wij
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

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.
Clubsponsors
Ben Overkamp
Natuursteenbedrijf
Gouda
Tel. 0182 512601
www.
overkampnatuursteen
.nl
Kamphuizen
Eetcafé
Hoge Gouwe 19
Gouda
Tel. 0182 514163

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

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

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

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

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.

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

Klaverjassen stand per 11 januari 2016
1

De heer G. van Kouwen

24042

2

Mevrouw J. Massar

23854

3

De heer B. Frieling

23080

4

De heer S. van Dam

22574

5

Mevrouw W. Hoonhout

22363

6

De heer H. Britsemmer

22078

7

De heer J. Steenbergen

20919

8

Mevrouw T. Antonisse

20866

9

Mevrouw F. Dijkman

753

www.autototaalglas.nl

De volgende kaartavonden zijn:
01 februari
07 maart

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
6 februari 2016

Grand Slam of Darts voor jeugd en senioren

Vrijdag 11 maart 2016
uur

Spellenavond D en E-pupillen van 18.30 tot 20.30

Vrijdag 8 april 2016

FIFA 16 voor Junioren van 19.00 tot 22.30 uur

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

C1, C2, D1, D3, E1, E2, E3 op toernooi bij RVC’33
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
IJssel?

B1, C3, D2, MD1 toernooi bij DCV te Capelle a/d

Zaterdag 11 juni 2016

Familiedag/Sportdag Afsluiting seizoen

Zaterdag 18 juni 2016

Gouwestad Toernooi ?????

C1 op toernooi bij Bergambacht ???

Weekeinde 24-26 juni 2016
Vanaf 18 juni 2015

Kamp Pupillen

Kantine alleen open op woensdag- en vrijdag
avonden van 19.00 t/m 23.00
uur???

--------------------------------------------------------De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
maandag 29 februari 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
Week
Week

9 – maandag 29/02
12 – maandag 21/03
15 – maandag 11/04
18 – maandag 02/05
21 – maandag 23/05
24 – maandag 13/06

