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Het gaat weer beginnen!
Op zondag zes september a.s. gaat voor de selectie van DONK het seizoen
2015-2016 van start. Het tweede start om 11.00 uur thuis tegen VEP 3, terwijl
het eerste team eveneens thuis om 14.00 uur aftrapt tegen Antibarbari. De
voorbereiding verliep niet over de hele linie vlekkeloos. Toch wordt, gelet op de
kwaliteit en de breedte van de selectie reikhalzend en vol vertrouwen
uitgekeken naar het nieuwe seizoen. Als we onze individuele klasse kunnen
combineren met de broodnodige passie en inzet moet een goede teamprestatie
van zowel DONK 1 als DONK 2 zeker tot de mogelijkheden behoren.
De selectie is dit jaar uitgebreid met maar liefst zes nieuwkomers van buiten. In
een mini-interview stellen zij zich hier voor.
“Ik ben Charaf Akoub, 20 jaar oud. Ik ga dit jaar een HBO-opleiding volgen in
Rotterdam. International Business Languages. Mijn vorige club was ONA. DONK
trok me aan, omdat ik er goede verhalen over had gehoord van een aantal
vrienden die bij DONK spelen. Mijn favoriete positie in het veld is
linksbuiten/linkerspits. Als je me vraagt aan welke trainer ik de beste
herinneringen bewaar dan noem ik er twee: Piet de Jong en Siem Hornes. Mijn
ambitie is om alles wat er in zit uit mijn voetbalcarrière te halen. Het eerste
doel is natuurlijk promoveren met DONK!”

Tenuesponsor
DONK 1

Tenuesponsor
DONK 2

“Ik ben Arber Benrachi, 19 jaar oud. Ik zit op de Detailhandelsschool en wil
verkoper worden. Mijn vorige club was Olympia. Een vriend van me vertelde dat
DONK een erg leuke vereniging is. Toen heb ik besloten over te stappen. Mijn
favoriete positie in het veld is de nummer 10 positie of die van linksbuiten. Mijn
ambitie is om het eerste team van DONK te halen. Aan welke trainer ik goede
herinneringen bewaar? Wim Boele bij Olympia.”
“Mijn naam is Macky Chinkham. Ik ben 21 jaar oud. Ik werk bij de PLUS op de
afdelingen Slagerij en Groenten. Mijn vorige club was Jodan Boys. Ik had het
daar niet meer zo naar mijn zin en hoorde goede verhalen over DONK. Mijn
favoriete positie in het veld is de nummer 8, achter de spitsen. Mijn ambitie is
om kampioen te worden met DONK. Mijn favoriete trainer is Edwin Erwich. Daar
heb ik in zijn tijd bij Jodan Boys veel van opgestoken.”
“Mijn naam is Zakaria Mellah. Ik ben 21 jaar oud. Ik werk bij een
verzekeringsmaatschappij. Mijn vorige club was ONA. Voor die club scoorde ik
de 1-1 tegen DONK aan het eind van het seizoen 2014-2015. Ik heb veel
vrienden bij DONK die mij goede verhalen over DONK vertelden. Daarom ben ik
overgestapt naar DONK. Mijn favoriete positie in het veld is de nummer 10.
Mijn ambitie is om zo hoog mogelijk te spelen. Laten we dus eerst maar
beginnen met DONK naar een hoger niveau te brengen. Ik kan niet echt een
favoriete trainer noemen; van iedere trainer steek ik wel wat op.”
“Ik ben Robin Plomp, 22 jaar. Ik zit op het grafisch lyceum in Utrecht. Mijn
vorige club was ONA. Ik wilde echter graag wat anders. DONK is lekker dicht in
de buurt en ik ken er veel gasten. Daarom is mijn keus op DONK gevallen. IK
sta het liefst in de spits, nummer 9. Mijn allereerste voetbal ambitie is om te
promoveren met DONK. Mijn favoriete trainer? Peter Steenwinkel.”
“Mijn naam is Jeffrey IJsselsteijn. Ik ben 27 jaar oud. Ik werk in de bouw als
funderingsmedewerker. Mijn vorige club was ONA. Ik heb voor DONK gekozen
omdat ik ervan overtuigd ben dat de club goed bij me past. Bovendien ken ik er
nogal wat jongens. Ik speel het liefst verdedigende middenvelder, nummer 6.
Mijn favoriete trainer was Frank den Oudsten. Mijn ambitie is om met DONK te
promoveren!”
Mooi! Dank je wel mannen! Succes met jullie vervolgstap bij DONK!

Co sponsor

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.

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

Even voorstellen
Met ingang van dit nieuwe seizoen is er nieuw leven geblazen in de Technische
Commissie. Wat zij precies van plan zijn en wie in de commissie aangesteld
zijn, is hier te lezen:
De Technische Commissie

Commentaar leveren op scheidsrechters
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

U heeft het ongetwijfeld al eens gezien; het spotje op televisie over het gedrag
van ouders en supporters langs de lijn bij het voetballen. Ook bij DONK zien we
dit helaas gebeuren.
De scheidsrechters krijgen veelvuldig commentaar. Alleen bij heren 1 en 2 en
A1 worden scheidsrechters aangesteld door de KNVB, de andere
scheidsrechters zijn mensen van DONK zelf, die hun vrije tijd opofferen om er
voor te zorgen dat de wedstrijden gespeeld kunnen worden. Scheidsrechters in
de leeftijd van 14 tot en met 60 jaar.
De spelers hebben regelmatig commentaar, het gebeurt maar zelden dat men
zegt: wat heeft die scheidsrechter goed gefloten. Echter wij zijn er van
overtuigd dat spelers nog meer fouten per wedstrijd maken dan dat de
scheidsrechter doet. Tevens zijn ouders van spelers veelvuldig te horen met
hun commentaar en ook leiders/trainers hebben nog al eens commentaar op de
scheidsrechter.
Laten we wel wezen; als deze mensen alleen maar commentaar krijgen, kan
het gebeuren dat ze zeggen: Fluit de volgende keer zelf maar en dan hebben
we een probleem. En het mag duidelijk zijn; als er geen scheidsrechter is kan
de wedstrijd niet gespeeld worden.
Wij willen u vriendelijk vragen commentaar achterwege te laten en ook al
maakt de scheidsrechter een fout, dit binnensmonds te verwerken en naar de
buitenkant u netjes te gedragen. Uiteraard geldt dit op DONK maar ook bij de
bezoekende vereniging.
Helaas heeft commentaar geven al geleid tot het bedanken van
scheidsrechters.
Aanmerkingen op indelingen van spelers en op
commissieleden/trainers.
Tevens zien wij het steeds meer voorkomen dat ouders/begeleiders een
probleem hebben met bepaalde DONK trainers en/of commissieleden. Dit wordt
meestal uitvoerig besproken in de kantine aan de bar, en soms worden reacties
ook richting trainers geuit. Ook bij DONK hebben wij een tekort aan vrijwilligers
in bepaalde commissies of in de trainersgroepen. Als er dan mensen zijn die
zich alsnog hebben opgeworpen iets te willen doen voor de club en dus voor uw
kind, is het niet leuk als die dn vervolgens ook nog eens commentaar krijgen.
Commentaar leveren is altijd makkelijk; Echter wij vragen u toch nadrukkelijk
eerst eens met een reëel oog te kijken naar de capaciteiten van uw eigen kind
en dan bepalen of uw kind in het juiste team is ingedeeld door de
jeugdcommissie i.s.m. de trainers.
Als u dit niet vindt kunt u altijd een van de mensen van de jeugdcommissie
aanspreken om uitleg te vragen. Dit doet het beter dan direct eisen stellen en
dreigen met het weg gaan van het kind bij de club. Hier dupeert u alleen uw
eigen kind mee.
Al vast bedankt voor de medewerking namens alle jeugdleden en
commissieleden.

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

Nieuwsflits Barcommisie september 2015
Bar- en keukenpersoneel gezocht voor de weekenden
Het nieuwe voetbalseizoen 2015-2016 is weer van start gegaan. Helaas hebben
een aantal bar- en keukenvrijwilligers aangegeven niet meer beschikbaar te zijn
voor het nieuwe seizoen. Dat vinden wij natuurlijk erg jammer.
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. Zo was op zaterdag 29
augustus jl. noodgedwongen de keuken gesloten omdat wij geen vrijwilligers
hadden om deze te bemensen.
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.
Daarom doen wij hier een dringend beroep op u om zich aan te melden als barof 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.
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.
Aanmelden kan door middel van een mailtje naar: barcommissie@svdonk.nl.
Wij nemen dan contact met u op.
Meer betaalgemak in onze Donk-kantine
Met ingang van het nieuwe seizoen kunt u in onze Donk-kantine op
verschillende manieren uw verbruik betalen. Dit kan nu op de volgende
manieren:
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




door middel van contant geld
via de betaalautomaat

Nieuwsflits Contributiezaken september 2015
Het eerste kwartaal van het nieuwe voetbalseizoen zit er alweer bijna op. Dit
betekent dat de automatische incasso voor de contributie van het 2e 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. Maakt u hier momenteel nog geen gebruik van, maar u wilt dit wel
gaan doen, stuur dan voor 15 september 2015 een mailtje naar
contributies@svdonk.nl.
Hieronder nogmaals de data van het seizoen 2015-2016 waarop de
automatische afschrijvingen plaats zullen gaan vinden:




1 oktober 2015
1 januari 2016
1 april 2016

2e kwartaal
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.

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

BETALING CONTRIBUTIE EN BOETES

Gezien het feit dat er een aantal mensen hun contributie niet of niet op tijd
betalen, scherpen wij onze regels aan. De sv DONK moet haar vaste lasten
veelal vooraf betalen aan Gemeente, Sportpunt Gouda, K.N.V.B., ENECO,
Oasen enz.. Dit kan betaald worden van allerlei inkomsten binnen de club, maar
de contributie draagt hier in grote mate in bij.
Mede omdat er een aantal mensen zijn die nog contributie dienen te betalen
over het vorig seizoen en dat we nu nog een flink aantal storneringen hebben
over het huidig seizoen is de reden om onze regels aan te passen en extra
kosten gaan berekenen. Vooral gezien het extra werk en de extra bankkosten
die dit met zich mee brengt te compenseren.
In de bestuursvergadering van 11 augustus 2015 heeft het Bestuur besloten
dat niet spelende en spelende leden die hun contributie niet tijdig voldoen NIET
meer mogen trainen en voetballen, totdat achterstallige contributie is voldaan.
Dit geldt voor alle spelers-speelsters van de vereniging.
Nieuwe WERKWIJZE

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

De penningmeester incasseert de eerste week van het kalenderkwartaal de
contributies via automatische incasso, bij de leden/donateurs die een incasso
hebben afgegeven. Indien daarna blijkt dat bedragen worden gestorneerd
krijgen deze personen direct een herinnering om het bedrag alsnog binnen 8
dagen te voldoen. Mochten bedragen alsnog niet worden betaald dan volgen
nog twee herinneringen om alsnog het bedrag te betalen binnen 8 dagen na
datum aanmaning. Vanaf de 2e herinnering/aanmaning worden ook
aanmaningskosten in rekening gebracht van 5 euro. Uitgangspunt is dat
iedereen aan het einde van de tweede maand van het kwartaal betaald moet
hebben.
Mensen die nog niet via automatische incasso betalen ontvangen een factuur
om het verschuldigde bedrag over te maken. Daarin staat ook vermeld voor
welke datum de factuur moet worden voldaan. Ook voor hen geldt daarna de
regel zoals hierboven vermeld.
Commissies en trainers/leiders zullen tijdig een overzicht ontvangen van
personen die nog niet hebben betaald, zodat zij deze ook kunnen aanspreken
en weten wat de gevolgen kunnen zijn.
Indien op de laatste dag van de tweede maand van het kwartaal de contributie
voor dat kwartaal NIET is betaald, mag betreffende speler/speelster NIET meer
spelen of trainen totdat het bedrag alsnog is betaald.
GELE en/of Rode Kaarten
Tevens is het zo dat men gele kaarten of rode kaarten kan oplopen in
wedstrijden. Spelers/speelsters zijn hier zelf verantwoordelijk voor en dienen
dan ook altijd de boete die aan een gele of rode kaart vast zit te betalen aan de
sv DONK. De K.N.V.B. berekent de boetes door aan de verenigingen en de
vereniging zal dit weer op de spelers/speelsters verhalen. Ook hiervoor geldt
dat men de verschuldigde boete snel moet betalen aan de vereniging. Indien
men ook hiervoor enkele malen aangesproken moet worden kan men een
speelverbod krijgen van de vereniging.
Wij rekenen op een ieders medewerking in het gezond houden van sv DONK
.
Namens het Bestuur
Penningmeester

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

Junioren s.v. DONK

2015/2016

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
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Beste s.v. DONK leden,
Zoals ongetwijfeld gemerkt is ook het nieuwe seizoen bij de Junioren
aangevangen met de bekerwedstrijden. De start is hier en daar moeizaam
verlopen maar is (op één team na) bij alle teams de bal in wedstrijdverband
weer aan het rollen.
Helaas moet ik melden dat wij wel genoodzaakt zijn geweest de wedstrijd van
de B3 op 29-08-2015 af te zeggen. De reden hiervoor was, het niet
beschikbaar hebben van vrijwilligers/ouders om het team te begeleiden. We
hebben het, net als voor alle andere teams, wel voor elkaar gekregen om
trainers/ouders/leden te vinden om de doordeweekse trainingen (2x!) te
verzorgen, maar stokt het bij de bereidheid van ouders om de begeleiding op
zaterdag op zich te nemen. De trainingen worden verzorgd door
trainers/ouders/leden die zelf GEEN kinderen in dit team hebben. Op zaterdag
echter hebben zij verplichtingen bij hun eigen team/kinderen en zullen de
ouders van het team dit zelf op moeten pakken.
De KNVB zal bij een tweede keer niet kunnen spelen het team uit de
bekercompetitie terug trekken. Mogelijk wordt het team dan ook niet in een
reguliere competitie ingedeeld en rest voor de spelers voorlopig alleen nog de
mogelijkheid van trainen en dat is niet wat we willen. De ouders van B3 zullen
we daarom nog één maal uitnodigen om tot een oplossing te komen.
Dit team geldt nu als voorbeeld, maar ik roep daarom wel alle ouders van de
club op:


Kijk a.u.b. naar de mogelijkheid die u wel heeft om uw kind te
ondersteunen in zijn/haar hobby en probeer niet alleen te kijken
waarom u geen bijdrage kunt/wilt doen.
Gelukkig zijn er een heel hoop ouders/leden die wel een bijdrage leveren anders
zou er ook geen s.v. DONK zijn. Laten a.u.b. deze ouders/leden/vrijwilligers
zich dan ook niet aangesproken voelen.
De Junioren Commissie heeft dit seizoen aanvulling gekregen van de volgende
personen:




Arjan van Loon (C-Coördinator)
Simon de Jong (A-Coördinator)
Kees Vat (Voorzitter Junioren Commissie)

Onze grootste nood zit hem, op zeer korte termijn, in het vinden van
vrijwilligers voor:
A1 Grensrechter B3 Coach
B3 Leider
B-Coördinator
Ook kunnen we nog aanvulling gebruiken in de ploeg scheidsrechters.
Kunt u een bijdrage leveren ?

Laat het ons zo snel mogelijk weten !

Verder wens ik een ieder een sportief en plezierig voetbalseizoen toe.
Kees Vat
(Junioren Commissie)

Sportvereniging Donk is genomineerd
Wordt Sportvereniging Donk in 2015 uitgeroepen tot Leukste Sportvereniging
van de gemeente Gouda?
Bereid de campagne voor Sportvereniging Donk nu alvast voor
Beste Sportvereniging Donk,
De Verkiezing van de Leukste Sportvereniging is uitgegroeid tot een begrip in
de sportwereld en op 7 september 2015 gaat de 4e editie van start.
Sportvereniging Donk is genomineerd in de gemeente Gouda. Pakt
Sportvereniging Donk de gemeente-, provincie- of zelfs landelijke titel? Bereid
de campagne voor Sportvereniging Donk nu alvast voor.
Verkiezing is korter met nog maar 1 stemronde
Op verzoek van vele sportverenigingen is de verkiezingsperiode dit jaar korter
en is er nog maar 1 stemronde: stemmen kan van 7 september tot en met 11
oktober 2015 via de website, via Facebook én via SMS.
Gratis publiciteit en winnaarsuiting, ook gemeentewinnaars naar Award
Uitreiking
Het winnen van een titel levert uw sportvereniging niet alleen veel eer op, maar
ook gratis publiciteit, trotse medewerkers/vrijwilligers en het vergroot de
aantrekkingskracht richting nieuwe leden. Om een gewonnen titel uit te kunnen
dragen is er straks voor alle winnaars een uiting beschikbaar met de gewonnen
titel. Deze nominatie en de deelname aan de verkiezing is geheel kosteloos
voor Sportvereniging Donk.
Gemeentewinnaars kunnen bij deze editie voor het eerst hun
gemeentecertificaat in ontvangst nemen tijdens de Award Uitreiking.
Gratis promotiemateriaal voor Sportvereniging Donk
Er zijn gratis digitale uitingen beschikbaar die Sportvereniging Donk kan
gebruiken op de website, op Facebook en in nieuwsbrieven. Bovendien kunnen
er flyers en posters worden gedownload om zelf af te drukken.
Let op: stemmen kan vanaf 7 september aanstaande.
Rapport voor Sportvereniging Donk
Bij het uitbrengen van een stem geven uw leden rapportcijfers, geschreven
beoordelingen en verbeterpunten. Deze informatie wordt niet openlijk
gepubliceerd, maar wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan Sportvereniging
Donk zelf. Gratis marktonderzoek en concrete input om uw sportvereniging nog
leuker te maken.
Maatschappelijk partner: Spieren voor Spieren
En ook dit jaar is Spieren voor Spieren als goed doel verbonden aan de
verkiezing. Hoe meer stemmen er worden uitgebracht, hoe groter het bedrag
dat tijdens de Award Uitreiking aan Spieren voor Spieren overhandigd wordt.
Nog een reden om iedereen straks op te roepen een stem uit te brengen.
Volg de verkiezing op social media
Al het nieuws rondom de verkiezing wordt op de nieuwspagina geplaatst.
Natuurlijk is de verkiezing ook op social media actief. Volg de verkiezing op
Facebook en Twitter en mis niets.
We hopen dat Sportvereniging Donk actief meedoet aan de verkiezing. Mocht u
onverhoopt niet genomineerd willen zijn, afmelden voor de verkiezing kan hier.
Met vriendelijke groeten,
Ylona Venekamp en Wilfred Romijn
www.leukstesportvereniging.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
PR- commissie

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

Activiteitenkalender seizoen 2014/2015

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

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
vrijdag 25 September 2015
Kopij inleveren uiterlijk donderdags voor 17.30 uur via de e-mail
donkiaan@svdonk.nl of donkiaan@hotmail.com

Uitgaves Donkiaan, zet de data in je agenda:
Volgt zsm

