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Bestuur Nieuwsflits
Voetbalgebeuren
Na een mooie “lenteperiode” in februari is de 2e helft van het seizoen voor de
meeste teams gestart met flinke hagel- en regenbuien. Donk 1 won de eerste
wedstrijd in de Promotiecompetitie, maar moest op 10 maart toch een
nederlaag incasseren bij MSV’19
Zoals u op de website heeft kunnen lezen, zal er wekelijks, inzake de
wedstrijd DONK 1, de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd een
voorbeschouwing geplaatst worden over de opstelling en ook wat feiten en
weetjes over de tegenstander.
Ook heeft de SLC voor de selectie weer een gezellig quizavond georganiseerd,
waar ook DONK 4 en de DONK Vrouwen aan mee kunnen doen. Dit keer
kwamen de mannen van DONK 4 als winnaar uit de bus.
Donk 2 blijft zijn wedstrijden in de competitie winnen. Nog 7 wedstrijden te
gaan en een voorsprong van 5 punten op de nummer 2. Een Kampioenschap
gloort aan de horizon, maar dan moet men wel geconcentreerd op deze wijze
door gaan. Helaas werd men uitgeschakeld in de 8e finale van de beker door
Voorschoten’97 2, die Zaterdag 1e Klasse speelt.
DONK 3 blijft ook goed mee doen, staat momenteel boven aan, maar diverse
teams moeten nog wedstrijden inhalen, waardoor een enigszins vertekend
beeld ontstaat, maar een plek bij de bovenste 3 blijft mogelijk. M.b.t. de
overige seniorenelftallen maken DONK 6 en Zaterdag 1 eveneens nog kans op
een kampioenschap, maar zoals Joop Zoetemelk aangaf; Parijs is nog ver,
ofwel er zijn nog de nodige wedstrijden te spelen.
IN de beker zijn DONK G1 en DONK 6 nog in de race om een finale te
bereiken.
Succes allen.
Bij de jeugdteams doet momenteel alleen JO14-1 mee in de strijd om het
kampioenschap, maar er kan natuurlijk nog van alles gebeuren, waardoor
teams alsnog omhoog klimmen en andere kunnen zakken. Ook hier geldt dat
iedereen met plezier moet kunnen blijven voetballen en met elkaar fijne
wedstrijden spelen.
Overleg Gemeente
We hebben u al eerder geïnformeerd dat we in gesprek zijn met de Gemeente
over de hiaten waar we momenteel tegen aan lopen als vereniging, maar ook
de probleempjes die zich voordoen op en rond ons complex. Voor een aantal
van deze punten zijn al oplossingen aangedragen en eind maart zal er een
vervolggesprek plaatsvinden, waarbij de wethouder van Sport ons complex zal
bezoeken.
Bespreking voorzitters Goudse voetbalverenigingen
Dinsdag 12 februari jl is er een overleg geweest met alle voorzitters van de
Goudse voetbalverenigingen, waarbij o.a. is besproken om gezamenlijk zaken
te bespreken en aan te kaarten bij de Gemeente Gouda en Sportpuntgouda
over o.a. de WOZ beschikking voor verenigingen, het vervangen van
kunstgrasvelden, het aanpassen van de lichtmasten rond de velden van
gewoon naar Ledverlichting en nog wat andere zaken. Afgesproken is om met
elkaar geregeld van gedachte te blijven wisselen en m.b.t. genoemde punten
als een groep naar Gemeente te communiceren, omdat we een gezamenlijk
belang hebben op dat gebied.

Schoolvoetbal
Eerdaags begint het schoolvoetbal ook weer. Dit betekent dat ons complex, 2
velden, weer tot de beschikking staat van de scholen op woensdag 10 april.
Ook de finalewedstrijden zullen bij Donk plaatsvinden en staat gepland op
woensdag 8 mei. De organisatie van het schoolvoetbal is in handen van
Marvin Vat, maar hij zal ook nog ondersteuning kunnen gebruiken, dus indien
u in de gelegenheid bent, kunt u zich wenden tot Marvin. Wij hopen op deze
dagen een positieve uitstraling naar buiten te brengen en wellicht levert ons
dit nog wat nieuwe (jeugd)leden op.

Overige activiteiten
Zaterdag 9 maart jl, was er een dart-toernooi die werd gewonnen door Ed van
der Stam(vader Danil uit JO14-1). Het was een goed bezochte avond met
ongeveer 65 deelnemers en de nodige toeschouwers, waarvoor dank aan de
organisatie.
Het lijkt nog een eind weg, maar achter de schermen wordt er alweer hard
gewerkt aan de activiteiten, die eind van het seizoen altijd plaatsvinden. Denk
hierbij aan het Jober Thoen toernooi voor Lagere elftallen op 1e Pinksterdag,
zondag 9 juni 2019. Door te weinig aanmeldingen, is dit vorige jaar helaas
niet doorgegaan, maar streven is om er dit jaar weer een gezellige en
sportieve dag van te maken.
De toernooicommissie is druk om op zaterdag 15 juni a.s. een toernooi te
organiseren voor nagenoeg alle jeugdteams, jongens en meisjes. Binnenkort
zal nadere berichtgeving hierover volgen in de Nieuwsbrief.
Ook de JOC zit niet stil. Zo zijn de voorbereidingen van het pupillenkamp in
volle gang, is er onlangs een dartavond geweest voor de junioren, en zal men
dit jaar ook weer deelnemen aan de J.A.V.D. Hopelijk met een grote groep
kinderen, waarbij we weer naar buiten kunnen brengen, dat we er zijn voor
onze jeugd.
De organisatie van de Nacht van Donk is in volle gang en binnenkort zal er
een tipje van de sluier gelicht worden m.b.t. het programma.
En als laatste, de jubileumcommissie. Ook zij zijn al actief om het 100 jarig
bestaan van onze vereniging tot een onvergetelijk festijn te maken.
Zoals u uit bovenstaande leest:
Ook al kunnen we het niet iedereen naar de zin maken, stil zitten doen we
zeker niet.
Daarom staan we altijd open voor uw ideeën of opmerkingen. Hier kunnen we
alleen wat mee als u ons hiervan op de hoogte brengt.
We wensen iedereen dan ook veel succes en plezier met het uitvoeren van zijn
of haar taken voor de komende periode en de voetballers/sters op de velden.
Het Bestuur

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

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

De Technische Commissie

1.

Technisch Coördinator pupillen 2019-2002

We zijn als TC verheugd u te kunnen melden dat we in Dennis de Vogel een
opvolger voor Jorge Fereira hebben weten te vinden als technisch coördinator
pupillen. Dennis zal in deze rol samen met Pascal van Driel de technische
lijnen uit gaan zetten bij de pupillen. In de komende weken zal Dennis samen
met Pascal en Jeroen de jong gaan starten met de voorbereiding op het
komende seizoen. Zodra er nieuws is over de groepsindelingen, de trainers
per groep en per team etc. zullen Dennis en Pascal zich melden. We hopen
met de komst van Dennis weer terug te kunnen gaan naar een situatie waarin
de trainers tijdens de trainingen en wedstrijden weer ondersteund kunnen
worden door een technisch coördinator die met name naar de lange termijn
zal kijken.
Met betrekking tot het deelgebied junioren zijn we momenteel nog in overleg
om ook hier de zaken technisch goed te realiseren.
Voor wat betreft het deelgebied selectievoetbal konden we u al eerder
informeren dat hier alle zaken inmiddels voorbereid zijn voor komend seizoen.
We zijn alleen nog op zoek naar een vervanger voor assistent trainer Frank
van Loon.
2.

O23/O18/O12

In de interne competitie spelen we met gecombineerde teams van spelers
O112, O18 en O23. We spelen tegen dezelfde teams van MSV’19 uit Montfoort
en vv Groeneweg uit Zevenhuizen. In de komende weken worden de volgende
wedstrijden gespeeld;

Maandag 18 mrt Groeneweg O12 - DONK O12, 19.00 uur

Dinsdag 19 mrt
Groeneweg O23 - DONK O23, 20.15 uur

Maandag 1 apr
DONK O18 - Groeneweg O18, 20.15 uur

Dinsdag 2 apr
DONK O23 - MSV O23, 20.15 uur
3.

Afbouw prestatievoetbal op zondag in West-2

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat het prestatievoetbal op zondag in
West-2 de achterliggende jaren terugloopt qua aantallen. Dit jaar werden we
daar al mee geconfronteerd bij DONK 1 door in een gecombineerde competitie
te worden ingedeeld met 4e en 3e klassers. De KNVB is al lang met deze
ontwikkeling bezig. Lang zag het er naar uit dat “weekendvoetbal” in West-2
de oplossing zou zijn. Weekendvoetbal is een complex concept maar komt
feitelijk neer op een vermenging van zondag en zaterdagclubs voor alleen de
eerste elftallen waarbij zaterdagclubs het voorrecht zouden hebben altijd op
zaterdag te spelen. Alle elftallen vanaf DONK 2 zouden (vooralsnog) gewoon
op zondag blijven spelen.
Afgelopen week heeft de KNVB – ook voor de TC best verrassend – gekozen
voor een model waarbij er niet wordt overgegaan naar weekendvoetbal. Er is
gekozen voor een veel rigoreuzer model; vanaf seizoen 2019-2020 zal er
helemaal geen prestatief voetbal meer in West 2 op zondag bestaan voor 4 eklassers, gevolgd door het verdwijnen van de 3e klas vanaf seizoen 20202021. 3e- en 4e- klassers krijgen de volgende keuzes;

Overstappen naar zaterdagvoetbal

Overstappen naar zondagvoetbal in West-1
(Utrecht/Amsterdam/Haarlem en daarboven)

Overstappen naar zondagvoetbal in Zuid -1 (Dordrecht en Zuid-West
Brabant en daaronder)
Dat betekent dat in 2020-2021 de laagst spelende prestatieve klasse op
zondag de 2e klasse zal zijn. Daaronder is spelen op zaterdag eigenlijk de
enige optie want niemand zit te wachten op uitwedstrijden met een
reisafstand van meer dan 30 km. Dat heeft echter grote gevolgen.
We zullen ons als club dus moeten gaan beramen op de toekomst wat betreft
selectievoetbal. De TC is hierover in gesprek met het DB. Momenteel spelen
we met DONK1 in de 3e klasse en die is er dus na het volgende seizoen niet
meer. Hopelijk kunnen we de stap naar de 2e klasse voor die tijd maken (en
daar blijven), maar we zullen ook voorbereid moeten zijn op de bovenstaand
aangegeven keuzes mochten we 3e klas blijven spelen.
We zullen met alle betrokkenen om de tafel gaan en de juiste keuze moeten
maken. Deze verandering heeft meer gevolgen dan alleen de speeldag van
DONK 1.

Donk Open 2019
Zaterdag 9 maart was het weer zover, het jaarlijkse terugkerende evenement
waar alle dart liefhebbers naar uitkijken, de DONK OPEN 2019. Mede dankzij
een aantal sponsoren konden wederom 10 banen geregeld worden bij BRUTUS
DARTS, zodat een ieder zijn kunsten weer kon vertonen op 12 prachtige
banen.
Vanaf 17.00 uur was eerst de jeugd aan de beurt. In 2 poules van 4 werd
fanatiek gestreden om de winst. Uiteindelijk kwamen de 2 poulewinnaars Dave
van Oort en Robin Wognum elkaar tegen in de Finale welke uiteindelijk werd
gewonnen door Dave.
Vanaf 19.00 uur was het de beurt aan de volwassenen. Net als vorig jaar was
er weer een groot deelnemersveld (64 man en 1 vrouw). 5 uur lang werd er
op een sportieve wijze tegen elkaar gestreden. Verrassende uitslagen,
spanning om te snijden, mooie finishes, uitzinnig publiek, kortom het was
weer een zéér geslaagde avond. Tussendoor nog een lekker broodje kip voor
alle deelnemers, zodat de magen weer gevuld waren.
De finale ging uiteindelijk tussen Ed van der Stam en Christian Vermeer. Ed
bleek hierin een maat te groot en kon dus uiteindelijk de felbegeerde beker in
de lucht houden.
Na afloop één smet op de geslaagde avond toen bleek dat er buiten een
picknicktafel tegen de bus van Ton (Brutus) was neergezet (wellicht kan
degene die lollig probeerde te zijn , zijn verantwoording nemen en zich bij ons
melden, aangezien hierdoor schade is ontstaan).
Onze dank gaat uit naar de barmedewerkers, alle sponsoren en uiteraard alle
deelnemers, op naar volgend jaar!

De Organisatie

Wat is de vertrouwenscommissie?
Voetballen bij Donk moet gebeuren in een vertrouwde omgeving, waarin
spelers en betrokkenen zich veilig voelen. Helaas gebeuren er soms dingen,
die zorgen voor gevoelens van onveiligheid bij betrokkenen. De
vertrouwenscommissie van Donk is ingesteld om het bestuur te adviseren over
het creëren en behouden van een veilige en vertrouwde omgeving, meldingen
hierover grondig te onderzoeken en eventuele problemen tijdig te signaleren
en op te lossen.
Voor welke zaken kan ik contact opnemen?
De vertrouwenscommissie behandelt meldingen van leden en betrokkenen
over omstandigheden bij Donk of gedrag van leden van of betrokkenen bij
Donk. Meldingen die in behandeling worden genomen kunnen bijvoorbeeld
gaan over geweld, pesten, seksuele intimidatie of ieder ander ongewenst
gedrag. Meldingen over voetbaltechnische zaken, zoals elftalindelingen, of
over problemen met betrekking tot de accommodatie worden niet door de
vertrouwenscommissie behandeld.
Hoe gaat de vertrouwenscommissie met mijn gegevens om?
De vertrouwenscommissie hecht veel waarde aan de belangen van alle
betrokkenen bij een voorkomend geval en zorgt ervoor dat de privacy van de
betrokkenen wordt geborgd.
Hoe kan ik een melding maken?
U kunt een melding maken bij
vertrouwenscommissie@svdonk.nl.

één van de

commissieleden of

via

Ik heb een melding gemaakt. En nu?
Als u een melding hebt gemaakt, neemt één van de commissieleden contact
met u op. Als de melding voor behandeling door de vertrouwenscommissie in
aanmerking komt, dan zullen we dat verder met u bespreken. Dan bespreken
we ook welke commissieleden de zaak zullen behandelen, welke acties we
gaan ondernemen en hoeveel tijd daarmee gemoeid zal zijn. De
vertrouwenscommissie streeft ernaar om de behandeling van een melding zo
kort mogelijk te houden. Commissieleden die op enigerlei wijze betrokken zijn
bij een melding, worden bij de behandeling daarvan niet betrokken.
Als het nodig is dat er gesprekken met betrokkenen worden gevoerd, dan
gebeurt dat altijd door twee commissieleden. Deze gesprekken zijn
vertrouwelijk en worden in een afgesloten ruimte gevoerd. Van de gesprekken
wordt een verslag opgemaakt.
Naar aanleiding van de gesprekken en het onderzoek geeft de
vertrouwenscommissie een advies aan het bestuur. Het bestuur besluit
uiteindelijk of en zo ja, welke acties ondernomen zullen worden. Hierover
vindt zo nodig nog overleg plaats met de vertrouwenscommissie. De
communicatie over eventuele acties naar aanleiding van het onderzoek
gebeurt door het bestuur.
Vragen
Hebt u nog vragen? Stuur een mail naar vertrouwenscommissie@svdonk.nl, of
neem contact op met één van de commissieleden. De leden van de
vertrouwenscommissie zijn Edo Delsasso (vz.), Mustafa Hariti (secr.) en
Mariëlle Slappendel. Er is binnen de vertrouwenscommissie een vacature
voor een vierde lid. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen
met de vertrouwenscommissie via het hierboven genoemde email adres of
rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van de
vertrouwenscommissie.
Namens de vertrouwenscommissie,
Edo Delsasso

De JOC

Hallo Donkiaantjes!
Dit jaar is de 60ste editie van de jeugdavondvierdaagse. Deze zal gelopen
worden van 21-24mei.
Namens SV DONK zouden we het leuk vinden deze editie weer mee te lopen
met onze jeugd! (5 tm 12 jaar) Wij van de JOC zijn in ieder geval enthousiast
om van start te gaan en onze wandelschoenen staan al klaar.

Tot 1 april kun je je kind opgeven via joc@svdonk.nl en de bijdrage van €6,50
voor 1 april in de JOC bus stoppen (gesloten enveloppe ovv naam +
achternaam en team)

--------------------------------------------------------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.

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

Heee Donkiaantjes,
Pupillenkamp komt er weer aan!
We gaan dit jaar naar Oostvoorne waar we onze traditie van het jaarlijks
pupillenkamp gaan voortzetten, met veel leuke spellen, lekker eten, korte
nachtjes en een lekker weekend op pad met je vriendjes of vriendinnetjes. Je
kan je vanaf nu aanmelden via de formulieren die je van je leider krijgt of heb
gekregen, als dat niet het geval is kan je er altijd een op komen halen bij de
JOC.

Schrijf je in en ga dit jaar ook gezellig mee !
Heb je geen formulier ontvangen mail dan naar joc@svdonk.nl

Oproep!
Vind je het leuk om af en toe een voetbalwedstrijdje te ‘verslaan’ en met een
paar leuke foto’s op onze website te plaatsen. De kinderen te interviewen en
daar een verslag van maken.
Lijkt het je leuk om de webmasters van Donk van heel veel input te voorzien
wat allemaal de vereniging aan gaat? Foto’s, stukjes tekst, interviews, etc.
Zit je heel de dag met je neus in je telefoon op Facebook? Lijkt het je leuk om
de facebookpagina van Donk volledig onder je beheer te hebben?
Kan je je vinden in bovenstaande? Is dat je hobby? Lijkt het je leuk om dit
samen met iemand anders te gaan opzetten?
Dan ben je de man / vrouw die we zoeken!!!!!
En willen we je graag in ons team hebben.
Voor contact met het bestuur hierover mailen naar secretaris@donk.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 ledenadministratie@svdonk.nl of
donkiaan@svdonk.nl
De PR- commissie
---------------------------------------------------------

7x7 voetbal bij s.v. Donk
De DonkDames hebben de eerste 2 competitie avonden al weer gehad
Vrijdag 5 april bij vv Bergambacht
Vrijdag 10 mei bij sv Donk
Vrijdag 24 mei bij vv Lekkerkerk
Indeling:
Donk
Gouda
Lekkerkerk
Bergambacht
Stolwijk

Wil je komen kijken? Houd je voetbalapp in de gaten om te zien waar en hoe
laat we spelen.

Activiteitenkalender 2018/2019
Vrijdag 5 april 2019

7x7 Dames 30+

Zaterdag 13 april 2019
voor de minipupillen

Paaseieren zoeken/schilderen en pannenkoeken

Vrijdag 10 mei 2019

7x7 Dames 30+

Dinsdag t/m vrijdag
21 t/m 24 mei 2019

Jeugdavondvierdaagse Gouda

Vrijdag 24 mei 2019

7x7 Dames 30+

Zondag 9 juni 2019(1e Pinksterdag) J. Thoen Toernooi (Lag. Elftallen)
Zaterdag 15 juni 2019
Jeugdtoernooi op DONK-complex voor JO8, JO9,
JO10 en JO12(ochtend) en JO14, JO15, JO17 en MO17(middag).
Weekeinde 21/22/23 juni 2019
Zaterdag 29 juni 2019
jeugd vanaf ……… uur

Kamp Pupillen

Nacht van DONK voor jeugd en senioren(aanvang

--------------------------------------------------------Volg s.v. Donk op Twitter

--------------------------------------------------------De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 06 mei 2019
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 mei 2019
Maandag 10 juni 2019

Mocht je tussendoor een belangrijke mededeling hebben laat het me weten
dan is er altijd wat mogelijk.

