Nieuwsbrief "De Donkiaan"

Maandag 01 Augustus 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
Pannaveldje
Het pannaveldje is klaar, de kleintjes kunnen gaan voetballen. Officiële
opening volgt nog met de bekendmaking hoe dit allemaal tot stand gekomen
is.

Tenuesponsor
DONK 1

Tenuesponsor
DONK 2

Co sponsor

Speeltuin
Ook de speeltuin ondergaat een opknapbeurt, maar is nog niet helemaal klaar.
De kinderen kunnen er wel al gebruik van maken.

Onderhoud van het complex
Tijdens de zomermaanden is er door de onderhoudscommissie weer het
nodige gedaan op het sportpark. Het complex ziet er we weer netjes uit en
kan er, met dank aan de MOC en overige vrijwilligers, weer een seizoen tegen.

Trainingsmateriaal
Het trainingsmateriaal van alle elftallen is tijdens de vakantieperiode door de
MOC gecontroleerd, zo nodig aangevuld of vernieuwd.
Op de materiaalkasten hangt een blad waarop de inhoud van de kasten
genoteerd staat.
Een verzoek aan alle trainers en leiders daar goede notitie van te nemen en te
zorgen dat er geen materiaal zoek raakt. De inhoud van uw kast
vertegenwoordigd een heel bedrag.
Graag i.v.m. de hygiëne de hesjes regelmatig wassen en de ballen opnieuw
merken als verenigingsnaam en elftalnummer slecht zichtbaar worden.

Goed gereedschap
Dient de mens en wij zijn Krista Gelderblom dan ook dankbaar voor de
elektrische heggenschaar.

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

De Materiaal en Onderhoud Commissie

Nieuwsflits Barcommissie
Openstaande contributie seizoenen 2015-2016 en 2016-2017

De eerste trainingen van het nieuwe seizoen 2016-2017 gaan al weer bijna
van start.
Helaas blijkt dat een aantal leden hun contributieverplichtingen over het
vorige seizoen nog niet heeft voldaan. Ook alle contributiebetalingen voor het
1e kwartaal van het nieuwe seizoen zijn nog niet binnen.
Via deze weg willen wij onze leden/donateurs oproepen om hun openstaande
contributieverplichtingen per omgaande te betalen. De herinneringen hiervoor
zijn onlangs verzonden.
Door het bestuur is bepaald dat ieder lid waarvan wij de contributie nog niet
hebben ontvangen NIET mag deelnemen aan de trainingen en wedstrijden.
Bij het uitblijven van de betaling zullen wij aan de trainers doorgeven welke
spelers het betreft, zodat zij de spelers erop kunnen wijzen dat er niet
getraind en gespeeld mag worden zolang de contributie niet is voldaan.
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
mailto:contributiesvdonk@gmail.com of een telefoontje naar (0182) 51 20 45.
Wij kijken dan samen met u naar een passende oplossing. Zodra er een
regeling is getroffen mag er weer worden deelgenomen aan de trainingen en
wedstrijden.

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

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

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

Indeling barrooster seizoen 2016-2017
Aan alle leden,
Het afgelopen seizoen heeft de barcommissie de nodige problemen
ondervonden om het barrooster op de zaterdagen en zondagen te
completeren. Dat heeft een paar keer tot vervelende situaties geleid waardoor
wij in gebreke bleven met de service naar de leden.
Dit betreuren wij zeer, maar het mag duidelijk zijn dat personeelsgebrek de
reden was.
Een bijkomend gevolg; financiële consequenties voor de vereniging à minder
inkomsten.
Om dit soort problemen in de toekomst zien te voorkomen heeft de
barcommissie, in overleg met het bestuur, besloten om met ingang van het
komende seizoen over te stappen naar een nieuw aanwijs-systeem.
1. Er is een barrooster gemaakt voor het hele seizoen, waarin alle
barmedewerkers en senioren recreatie elftallen ingeroosterd zijn.
2. Barmedewerkers dienen minimaal 1 x per maand beschikbaar te zijn. Zover
nog niet gedaan kunnen zij hun voorkeur aangeven.
3. Alle recreatie-elftallen, zaterdag, zondag, zowel heren als dames, dienen
minimaal 4 spelers/sters ter beschikking te stellen voor bardiensten.
Spelers/sters die al barmedewerker zijn vallen hierbuiten.
4. Indeling, op de zaterdag en zondag, op tijden dat het elftal geen competitie
verplichtingen heeft.
5. Elftallen zijn gemiddeld 1 x per maand ingeroosterd.
6. Uitgaande van minimaal 2 koppels per elftal zal het aantal keren dat een
koppel dienst heeft, maximaal 5 keer per seizoen zijn.
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

7. Barrooster wordt bekendgemaakt via de website.
8. Aanvoerders dienen per 1 augustus koppels aan te melden bij Ronald
Nieuwenhuisen e-mail mailto:Barcommissie@SVDONK.nl met vermelding van
naam, telefoon, e-mail en voorkeur (bar of keuken).
9. Spelers van selectie-elftallen worden ingeroosterd als scheidsrechter op de
zaterdag.
Namens Barcommissie,
Per Lubbers, voorzitter
Ronald Nieuwenhuisen, bestuur en indeling barrooster
We willen voor of na de wedstijd graag wat eten of drinken, laten we
voorkomen dat onderstaande melding niet nodig is.

Helaas, bar gesloten wegens personeelsgebrek

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

De Technische Commissie
1) Uitleg nieuwe teamaanduiding KNVB;

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

Team
Oud
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
E3
F1
F2
F3

Team
Nieuw
JO19-1
JO19-2
JO17-1
JO17-2
JO15-1
JO15-2
JO13-1
JO13-2
JO11-1
JO11-2
JO11-3
JO9-1
JO9-2
JO9-3

Competitie

MB
MC
ME

MO17-1 2e kl
MO15-1 2e kl
MO11-1 2e kl

1e kl
4e kl
2e kl
4e kl
2e kl
6e kl
3e kl
8e kl
2e kl
6e kl
9e kl
4e kl
8e kl
10e kl

Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker
Beker

Beker
poule
poule
poule
poule
poule
poule
poule
poule
poule
poule
poule
poule
poule
poule

06
17
13
05
18
30
05
27
11
19
39
02
15
33

Beker poule 04
Beker poule ?
Beker poule 04

Groep1,
Groep2,
Groep2,
Groep2,
Groep2,
Groep2,
Groep2,
Groep2,
Groep2,
Groep2,
Groep2,
Groep2,
Groep2,
Groep2,

A-cat
B-cat
B-cat
B-cat
B-cat
B-cat
B-cat
B-cat
B-cat
B-cat
B-cat
B-cat
B-cat
B-cat

Groep2, B-cat
Groep2, B-cat
Groep2, B-cat

Alle teams m.u.v. JO19-1 starten met een bekercompetitie in een poule van 7
wedstrijden in Groep2
JO19-1 speelt een bekercompetitie in Groep 1 poule 6 van 3 wedstrijden
JO19-1 start de competitie op zaterdag 3 september

Tel. 0182-539227

Alle bekerpoules en de competitie indeling van JO19-1 is bekend en staat op
www.voetbal.nl

Auto Totaal Glas
James Wattstraat 6
Gouda

2) Planning opstart seizoen 2016-2017

www.autototaalglas.nl

# Zondag 31-7: A-selectie, aanvang 11.00 uur
# Zaterdag 13-08; O19-1, O17-1 en -2 en O15-1 en -2, aanvang 10.00 uur,
daarna vanaf maandag 15-08 volgens schema
# Zaterdag 20-08; Trainingsdag O13/O11/O9 vanaf 09,00 uur, daarna
vanaf maandag 22-08 volgens schema
# Maandag 22-08; O19-2 volgens schema
# Zaterdag 27-08; mini pupillen om 09.00 uur
# Alle groepen worden nog via de coördinator aanvullend gemaild
# Meisjes, dames en recreatieve groepen worden via de
coördinator/commissie gemaild
3) Trainingsschema 2016-2017 wordt z.s.m. op de website gepubliceerd.
Schema gaat in per zaterdag 13-08
4) Indeling (beker)competitie is voor alle elftallen bekend en te zien op
voetbal.nl en www.knvb.nl/west2

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

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.

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 – 2017
Volgt zsm

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

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
maandag 05 September 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:
Maandag 03 Oktober 2016
Maandag 05 December 2016

