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Van de bestuurstafel
SV DONK en de AVG
Zoals de meesten van jullie wel vernomen zullen hebben is per 24 mei de
nieuwe europese privacywetgeving AVG, algemene verordening
persoonsgegevens , definitief en verplicht geworden. Deze wet heeft als doel
om de verouderde privacywetgeving zeer goed aan te sluiten bij alle digitale
mogelijkheden die er op dit moment zijn. En ervoor te zorgen dat er geen
misbruik van uw persoonlijke gegevens gemaakt kan worden.
In het kort komt de nieuwe wet er op neer dat u als enige kan en mag
bepalen wat er met uw gegevens gebeurt. Wij als vereniging mogen niet meer
gegevens van u opslaan dat dat voor het lidmaatschap noodzakelijk is.
Ook SVDONK moet zich hieraan aanpassen en daar is in klein comité hard aan
gewerkt om alles op orde te brengen. Er zijn verwerkingsovereenkomsten
opgesteld met alle partijen die Gegevens van onze leden verwerken. Er zijn
overzochten van het hoe en waarom van de gegevens verwerking opgemaakt.
Er is een privacy verklaring opgesteld waarin staat hoe wij als vereniging
omgaan met de persoonsgegevens van onze leden en aan wie we deze wel of
niet afstaan. Deze privacyverklaring is te vinden op onze website onder de kop
informatie.
Er is een functionaris gegevensverwerking aangesteld in de persoon van
Robbert Lubken.
Er zal de komende tijd nog veel werk nodig zijn om alles op orde te krijgen en
ik vraag daar dan ook uw medewerking en begrip bij. Het is een nieuwe wet
en daar zullen nog wel aanpassingen of uitbreidingen op volgen. Wij als
vereniging zullen ons zo goed als mogelijk op aanpassen.
In het kort komt de nieuwe wet er op neer dat u als enige kan en mag
bepalen wat er met uw gegevens gebeurt. Wij als vereniging mogen niet meer
gegevens van u opslaan dat dat voor het lidmaatschap noodzakelijk is.
We hebben alle persoonsgegevens die we bezitten nog eens kritisch tegen het
licht gehouden en we hebben deze tot een minimum teruggebracht.
We hebben bijvoorbeeld alle Kopieën van de id bewijzen die we bij een
aanmelding hebben gevraagd vernietigd( door de shredder gehaald). Bij de
nieuwe aanmeldingen zullen die ook niet meer worden gevraagd. Wel zal een
nieuw lid het geldige ID bewijs moeten tonen bij aanmelding.
In de komende periode zullen we verdergaan met het op orde brengen van
onze administratie.



We zullen alle vrijwilligers van onze vereniging die toegang hebben
tot persoonsgegeven vragen om een geheimhoudingsverklaring te
tekenen.
 Alle leden zullen benaderd worden om een toestemmingsverklaring
voor gebruik van bijvoorbeeld beeldmateriaal of bewaren van
gegevens te vragen.
Mocht u verder vragen of tips met betrekking tot de AVG hebben dan kunt u
deze altijd aan mij stellen.
Ik ben regelmatig bij SVDONK aanwezig maar u kunt mij ook bereiken
via: ledenadministratie@svdonk.nl
Robbert Lubken
Functionaris gegevensverwerking SV DONK

7x7 voetbal bij sv Donk
Heren
Ook komend seizoen is er weer 7 tegen 7 voetbal te beleven op DONK. We
gaan het vierde seizoen al weer in. Er zaten weer een paar topavonden bij en
ook de derde helften waren goed geslaagd.
Voor het seizoen 2018/2019 kunnen jullie alvast de volgende data t/m de
winterstop in de agenda zetten.
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Namens de 7 tegen 7 veteranen heren commissie
Dames
De dames starten dit seizoen een 30+ 7 tegen 7 team in de najaars en
voorjaarscompetitie georganiseerd door KNVB.
We trainen op vrijdagavond en ook de competitie is op vrijdag avond zoals het
er nu naar uitziet 1 keer in de maand. Dan spelen we 3 wedstrijden van ieder
20 minuten in een poule van 4 teams.
Competitie is helaas nog niet bekend maar zodra bekend zal dit gedeeld
worden. Ben jij geïnteresseerd om mee te doen? Kom gerust een keer trainen
de eerste training is 7 september om 20:00 met uiteraard een hapje en een
borrel erna.
Namens het 7 tegen 7 damesteam

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

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

Jeu de Boules DONK Open dd. 7 juli 2018
Enige tijd geleden bestond bij Arjan van Loon het idee om in de zomerperiode
een leuke activiteit te houden bij sv DONK, omdat voetbalseizoen ten einde
was en men da eens iets anders zou kunnen doen dan voetballen.
Dit werd jeu de Boules, het aloude campingspelletje, wat nagenoeg iedereen
vroeger wel eens heeft gedaan, thuis in de tuin, op het grasveldje in de buurt
of op het vakantieadres in Europa. Alleen dan werd het meestal gespeeld met
de traditionele gekleurde ballen, goed voor thuis.

Jeu de Boules, ook wel bekend met chique woord “Petanque” in huidige vorm
ontstond in 1907 in La Ciotat nabij Marseille, maar dat terzijde.
Er werd wat reclame voor gemaakt en uiteindelijk hadden zich 9 teams
opgegeven. Enkele mensen hadden zich opgegeven met de Nacht van DONK,
maar n.a.w. door wat drankgebruik, wist men dat niet meer te herinneren en
daardoor dus niet aanwezig.
Nadat iedereen was gearriveerd, leeft Arjan van Loon de spelregels uitgelegd
en de mensen bedankt, die hebben geholpen de twee banen aan te leggen. Er
waren twee poules gemaakt met 4 en 5 teams met de volgende bijzondere
namen “Dreamteam, Driede, Fam, MJC, De leiders, Vogeltjesdans, Zoete Witte
Wijn, Jule de la tourette, Fortnichten… “

Onder toeziend oog van de diverse teams en enkele supporters, die ook een
drankje kwamen halen, werden de punten mondjesmaat binnen gehaald,
waardoor de wedstrijden lange tijd in beslag namen, Kwam wrs doordat het de
eerste keer was voor de meeste deelnemers), maar er werd een gezellig
muziekje gedraaid, er werd een drankje genuttigd, tussendoor W wedstrijd
bekeken en Danielle van Loon had zich ingespannen om wat hapjes te
regelen, stokbrood met kruidenboter, bittergarnituur, dus zo kwam men de
tijd wel door. Uitslagen van 10-0 maar ook 10-8 werden behaald en
uiteindelijk was rond de klok van 18.30 uur de finale tussen Dreamteam(Kees
Vat, Ruud Vane, Freek Gouw) en Jule de la tourette(Remco en Werner
Overkamp en Rick Bogaard).
De finale werd uiteindelijk gewonnen door Jule de la Tourette en onder de
klanken van We are the Champions, werd de Mooie Wisselbokaal door Arjan
aan hen overhandigd, wat impliceert dat zij deze wisselbokaal in 2019 weer
moeten verdedigen.
Al met al was het een relaxte middag met leuke activiteit en mooi weer,
waarna een ieder rond 20.00 uur huiswaarts ging. Arjan en Danielle bedankt
voor de goede zorgen(en anderen die ook daaraan mee geholpen) en op naar
volgend jaar met wellicht wat meer deelnemers en een baan er bij.
Rest nog te vermelden dat de huidige banen tot eind augustus ongeveer
blijven liggen, zodat men altijd tussendoor als de kantine open is(woensdagen vrijdagavond) een balletje zou kunnen gooien.
Ruud Lubken

Nieuwsflits Barcommissie augustus 2018
Kom jij in het nieuwe seizoen 2018-2019 het bar- en keukenteam van
de meest gezellige voetbalclub van Gouda versterken? Meld je dan
snel aan als vrijwilliger.
Net als ieder jaar moeten we aan het eind van het seizoen weer afscheid
nemen van een aantal vertrouwde gezichten van ons bar- en keukenteam.
Natuurlijk laten wij hen met pijn in ons hart gaan, maar zijn hun zeer
dankbaar voor de periode waarin zij zich als vrijwilliger hebben ingezet om al
onze leden, donateurs, relaties en bezoekers van een drankje en een hapje te
voorzien.
Dit betekent echter dat wij weer een aantal vacatures hebben die vervuld
moeten worden. Daarbij doen wij een beroep op al onze spelers vanaf 16 jaar
en ouder en de ouders van onze leden onder de 16 jaar om zich aan te
melden voor één of meerdere bar- of keukendiensten in het nieuwe seizoen.
Ook anderen zijn natuurlijk welkom om ons team te komen versterken.
Des te meer vrijwilligers we hebben des te makkelijker we het rooster voor
het komende jaar kunnen vullen. En net als afgelopen seizoen willen wij het
rooster zoveel als mogelijk al voor het hele jaar invullen.

Voor het seizoen 2018-2019 zijn we in ieder geval op zoek naar vrijwilligers
voor de volgende bar- en keukendiensten:



woensdagavond bardienst van 18.00 – 22.30 uur
woensdagavond bardienst van 22.30 – 01.00 uur







zaterdagochtend bardienst van 08.00 tot 11.00 uur
zaterdagochtend bardienst van 11.00 tot 14.00 uur
zaterdagochtend keukendienst van 09.00 tot 13.00 uur
zaterdagmiddag bardienst van 14.00 tot 18.30 uur
zaterdagmiddag keukendienst van 13.00 tot 18.00 uur




zondagmiddag bardienst van 13.00 tot 18.30 uur
zondagmiddag keukendienst van 12.00 tot 18 uur

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar barcommissie@svdonk.nl
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

Nieuwsflits Contributiezaken augustus 2018
De contributiebedragen voor het nieuwe seizoen 2018-2019 zijn vastgesteld.
Hieronder ziet u de nieuwe bedragen:
LEEFTIJD

INSCHRIJFKOS
TEN

PER
KWARTAAL

PER
SEIZOEN

Mini pupil, 4, 5 en 6
jaar:

Geen

Geen

Geen

7 t/m 11 jaar

€5

€ 45,50

€ 182

12 t/m 17 jaar

€5

€ 53

€ 212

18 jaar en ouder

€ 10

€ 64

€ 256

Zaalvoetbal

€ 10

€ 45

€ 180

Niet spelend lid

€5

€ 32

€ 128

7 tegen 7

€5

€ 32

€ 128

Veteranenvoetbal

€5

€ 6,75

€ 27

Donateur

Geen

€ 9,25

€ 37

Veld- en zaalvoetbal

€ 10

€ 84,25

€ 337

De incassering voor de contributie voor het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op
de volgende data:




maandag 1 oktober 2018
woensdag 2 januari 2019
maandag 1 april 2019

Openstaande contributie seizoen 2018-2019 en voorgaande seizoenen
Helaas moeten wij als bestuur constateren dat nog niet alle achterstallige
contributie is voldaan.
Om in het nieuwe seizoen aan de trainingen en wedstrijden te kunnen
deelnemen dient de achterstand in zijn geheel te zijn voldaan tenzij er een
afwijkende betalingsregeling is getroffen.
Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op alle leden om voor een
tijdige betaling van de contributie zorg te dragen. Indien het niet mogelijk is
om de achterstand in één keer te voldoen kan er een betalingsregeling
getroffen worden.
Voor het treffen van een regeling dient men een mail te sturen naar
contributiesvdonk@gmail.com.
Er zal dan contact met u worden opgenomen om gezamenlijk te komen tot
een oplossing van de achterstand in de contributiebetaling.
Indien de openstaande contributie niet voor 15 augustus is voldaan
dan mag er niet worden deelgenomen aan trainingen en wedstrijden
tenzij er een betalingsregeling is getroffen.
Dit geldt voor alle spelers van de JO-8 tot en met de selectie.
Het Bestuur

De Rotterdampas
Sinds 1 maart 2018 neemt SV Donk ook deel aan de Rotterdampas.
Deze pas is in de plaats gekomen van de Geld-terug-regeling van de
gemeente Gouda.
Rotterdampas kopen
Iedereen kan de Rotterdampas kopen voor €60,- via
www.rotterdampas.nl/bestellen. Een pas voor kinderen kan alleen worden
besteld bij de gemeente, aan de balie in het Huis van de Stad en ook alleen in
combinatie met een pas voor (een van de) ouders. Zij betalen € 12,50. Een
afspraak maken is niet nodig. Adres: Burgemeester Jamesplein 1. Na enkele
dagen krijgt u de Rotterdampas thuisgestuurd. De Rotterdampas is t/m 28
februari geldig, ongeacht in welke maand u deze aanschaft. Daarna kunt u een
nieuwe pas kopen.
Inwoners met een laag inkomen (tot 120% bijstandsnorm) betalen € 5,-. Voor
hun inwonende kind(eren) tot en met 17 jaar is de pas gratis als één van de
ouders de Rotterdampas koopt. Meer infomatie vindt u op de pagina over Laag
Inkomen en de pagina over het Kindpakket.
Kindpakket
Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. En dat geldt
nog sterker voor kinderen. Daarom is er het Kindpakket voor kinderen uit
gezinnen met een laag inkomen. Een deel van het Kindpakket wordt op de
Rotterdampas geplaatst.
Kosten voor lessen of aanschaf spullen
Het Kindpakket vergoedt bijvoorbeeld de kosten van de peuterspeelzaal, het
lidmaatschap van sportverenigingen of de kosten voor muziek- of zwemlessen.
Het Kindpakket biedt ook geld voor de aanschaf van schoolspullen of een
bijdrage aan bepaalde schoolkosten.
Het Kindpakket is er voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen (max.
120% bijstandsnorm).
Het pakket
Het Kindpakket bestaat uit:
1. Gratis Rotterdampas
Kinderen t/m 17 jaar krijgen de pas gratis als minimaal één van de ouders een
Rotterdampas van €5,- koopt.
Op de Rotterdampas:
2. Jeugdtegoed voor kinderen van 4 t/m 17 jaar
Elk kind krijgt € 150,- op de Rotterdampas gestort voor het kopen van
kinderkleding, schoolspullen en spullen voor sport of cultuur. Met de pas kan
afgerekend worden in de winkels en bedrijven in Gouda die aangesloten zijn
bij het Kindpakket. Het bedrag moet besteed worden in het jaar dat de
Rotterdampas geldig is, daarna vervalt het (rest)bedrag. De Rotterdampas is
één jaar geldig. Het pasjaar loopt van 1 maart tot 1 maart.
3. Tegoedbonnen voor een activiteit naar keuze
Met de Rotterdampas vergoedt de gemeente de kosten voor het lidmaatschap
van sportverenigingen, kosten voor muzieklessen of kosten voor zwemlessen
van kinderen van 4 t/m 17 jaar. Daarvoor worden twee bonnen van ieder zes
maanden contributie op de Rotterdampas geplaatst. De Rotterdampas kun je
gebruiken bij deelnemende partners.
Deze tegoedbonnen kunt u dus gebruiken voor de betaling van de contributie
van SV Donk. Bent u in het bezit van de Rotterdampas en wilt u de
tegoedbonnen gebruiken stuur dan een berichtje naar
contributiesvdonk@gmail.com en wij nemen dan contact met u op.

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

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

Activiteitenkalender 2018 / 2019
Vrijdag 24 augustus 2018

7 tegen 7 wedstrijden; aanvang 20.30 uur

Vrijdag 21 september 2018

7 tegen 7 wedstrijden; aanvang 20.30 uur

Vrijdag 19 oktober 2018

7 tegen 7 wedstrijden; aanvang 20.30 uur

Vrijdag 23 november 2018

7 tegen 7 wedstrijden; aanvang 20.30 uur

Zondag 6 januari 2019

Oud DONK tegen DONK 1 en aansluitend
Nieuwjaarsreceptie en huldiging
jubilarissen

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

Jeugdavondvierdaagse Gouda

Zaterdag … juni 2019

Jeugdtoernooi op DONK-complex voor JO8,
JO9, en JO11(ochtend), JO13 en
JO15(middag).

Weekeinde …… juni 2019

Kamp Pupillen

Zaterdag …. juni 2019

Nacht van DONK voor jeugd en
senioren(aanvang jeugd vanaf
15.00 uur

Vrijdag ……..… 2019

Medewerkersavond

--------------------------------------------------------Volg sv Donk op Twitter

--------------------------------------------------------De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 10 september 2018
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 10 september 2018
Maandag 01 oktober 2018
Maandag 05 november 2018
Maandag 03 december 2018
Mocht je tussendoor een belangrijke mededeling hebben laat het me weten
dan is er altijd wat mogelijk.
--------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------

