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Zo anders als het voetbalseizoen 2019/2020 is beëindigd, zo anders starten
we het seizoen 2020/2021. Gooide Corona in maart roet in het eten en
mochten we het voetbalseizoen niet meer af maken, ook bij de start van het
seizoen speelt Corona nog een belangrijke rol.
Gelukkig mogen we inmiddels wel weer sporten en gedurende de zomerstop
hebben diverse teams toch gebruik gemaakt van de velden door lekker met
elkaar te trainen. Uiteraard met in achtneming van de nodige voorzorg
Coronamaatregels.

Corona zal waarschijnlijk HET WOORD van 2020 zijn. Was er de eerste 2
maanden van het jaar nog niets aan de hand, vanaf nu, tot wie weet hoe lang
nog, zullen we bij alles wat we doen rekening moeten houden met Corona.
Uiteraard valt dit niet altijd mee, maar willen we onze sport blijven beoefenen
en de gezelligheid van ons complex niet missen, zullen we er met elkaar voor
moeten zorgen, dat we ons houden aan de maatregelen die sportverenigingen
zijn opgelegd door overheidsinstellingen. Helaas is het zo, dat het ook voor
instellingen als de gemeente, KNVB , NOC en Sport●Gouda niet altijd duidelijk
is wat nu wel of niet mag/kan. Dit betekent dat de protocollen nog wel eens
aangepast moeten worden, wat uiteraard ook weer een hoop werk met zich
mee brengt.

Gedurende de afgelopen periode heeft het bestuur ook voor onze vereniging
protocollen gemaakt, die verspreid zijn onder de leden en terug te lezen zijn
op social media.
Ook om ons complex te bezoeken moet men zich aan bepaalde voorwaarden
houden.
We vragen een ieder dit ook te doen, om elkaars veiligheid te kunnen
waarborgen.

Laten we afspreken, dat we elkaar mogen aanspreken, indien iemand
zich niet veilig voelt door toedoen van een ander. Wordt niet boos als
je gevraagd wordt om iets afstand te nemen en respecteer elkaar!

Voor nu even genoeg Corona.
De aftrap van het nieuwe seizoen was niet alleen anders door Corona, maar
zeker ook, omdat we ons dit seizoen, in het jubileumjaar, presenteren in een
nieuw tenue. Zaterdag 22 augustus konden de leden het nieuwe shirt ophalen
op het Donkcomplex en hebben de dames en JO 19 al mogen spelen in dit
nieuwe tenue. We denken dat menig oudere Donkiaan, zijn jonge jaren weer
herbeleefd als hij de teams ziet spelen in de gele broek en het witte shirt. Het
heeft een frisse uitstraling en doet ondanks de 100 jarige leeftijd van de club
weer aan vroeger denken.
Ook de selectie heeft zondag al in het nieuwe tenue van Nike mogen spelen.
Voor diegene, de het shirt (en evt. kousen en broek) nog niet hebben
opgehaald, is de bus van voetbalshop.nl op woensdagavond 2 september
van 18.30 uur tot 20.30 weer op het Donkcomplex (zie elders in deze
nieuwsbrief)

W.b de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen is nagenoeg alles rond. Hier
en daar zoeken we nog wat mensen, die leider of trainer willen zijn bij een
jeugdelftal of deel willen nemen in een commissie. Uiteraard kan men voor
informatie altijd contact op nemen met iemand van het bestuur.
Naast alle aanpassingen in de kantine, omtrent Corona, staat er ook nog een
mooie nieuwe koelkast achter de bar, waar u in de komende tijd wat nieuwe
merken frisdrank in ziet staan. Naast het gebruikelijke assortiment is het ook
wel eens een keer leuk om wat anders te proberen. Helaas is het barrooster
nog niet helemaal compleet en hebben we hier en daar nog wel wat mensen
nodig voor een bar- of keukendienst. Het zou fijn zijn als u zich hiervoor
aanmeldt, anders zou het kunnen gebeuren, dat u in het weekend een keer
voor een dichte deur staat en geen kopje koffie kan kopen om warm te
worden. Onder het motto: Vele handen, maken licht werk! moet het toch
mogelijk zijn om de bar- en keukenbezetting rond te krijgen. Voor informatie
kunt u contact opnemen met: barcommissie@svdonk.nl

Penningmeester
Wat ons zorgen baart is, dat de penningmeester per 1 juli jl. gestopt is met
haar werkzaamheden en niemand zich aangemeld heeft voor deze functie. Dit
betekent een hoop extra werk voor andere bestuurders, die dit op moeten
vangen en al zoveel doen voor de vereniging. Dus heeft u een enkele uurtjes
over en denkt u ons te kunnen helpen met de financiën, wilt u zich dan
alstublieft aanmelden? Met elkaar moet dit toch lukken.
Zo voor de start van het seizoen weer even genoeg informatie. Rest ons
iedereen een gezellig, sportief en gezond voetbalseizoen te wensen!
En tot slot: Houdt je allemaal vooral aan de adviezen van de overheid, zodat
we met elkaar kunnen proberen gezond door deze periode heen te komen en
we elkaar weer wekelijks op ons complex mogen begroeten.

Gezocht: Afgevaardigde Lagere elftallen
We missen nog steeds een afgevaardigde voor de lagere elftallen. Het zou erg
fijn zijn, als iemand zich aanmeldt om deze doelgroep te vertegenwoordigen
richting bestuur, maar ook allerlei zaken kan en wil regelen voor en rondom
de lagere elftallen regelen. Voor vragen…neem contact op met iemand van het
bestuur of via secretaris@svdonk.nl
AED en BHC-certificaat
We zijn net als een aantal jaren terug aan het bekijken of er ook de
mogelijkheid is om bij voldoende belangstelling nog een cursus AED aan te
bieden voor trainers en begeleiding.
In de keuken hangt een AED apparaat voor geval van nood. Uiteraard hopen
we dat het nooit nodig zal zijn, maar je weet maar nooit. Daarom doen we bij
deze een oproep aan alle leden, ouders en vrijwilligers, die in het bezit zijn
van een reanimatie- of BHV certificaat dit kenbaar te maken bij het
secretariaat, indien u dit nog niet hebt gedaan, (secretaris@svdonk.nl), zodat
we in kaart kunnen brengen welke mensen met het AED apparaat om kunnen
gaan en of er dagdelen zijn, dat er (n)iemand is, die weet hoe dit werkt.

Interne Trainerscursus
Bij de jeugd volgden 11 eigen trainers een trainerscursus, die verzorgd wordt
door Patrick Akerboom, die hiervoor via de KNVB gecertificeerd is. Vanwege
de Coronaproblematiek is die cursus stil gelegd, maar zal nog een vervolg
krijgen als de mogelijkheden tot samenkomen met deze groep weer mogelijk
is. Gelukkig kunnen ze een deel van het geleerde al wel in de praktijd
brengen. Als het weer mag; succes met afronden van de interne cursus

Gebruik bidons
·
I.v.m. Corona en dus de hygiëne kan het bestuur geen verantwoording
meer nemen voor het gebruik van bidons zoals tot nu toe gemeenschappelijk
gebruikt.
·
Iedere speler/speelster zorgt in het vervolg voor zijn/haar eigen met
naam gemerkte bidon.
·
Bidons, zover op voorraad op de vereniging, mogen hiervoor gebruikt
worden.
·
Bidon wordt dus een vast onderdeel van de persoonlijke sportuitrusting.
·
Tijdens wedstrijd en training kunnen, ter verzameling van de bidons, een
bidonkrat gebruikt worden. Trainers en leiders houden toezicht op het gebruik.
·
Na wedstrijd of training wordt de bidon door de speler/speelster weer
mee- genomen naar huis.
Het Bestuur
Gezocht
2 vrijwilligers die op zaterdag van 7:00 tot 12:30 om de 4 weken willen
assisteren in de commissiekamer.
Dit houd oa in voetbalclubs ontvangen hen de kleedkamers wijzen, het te
spelen veld aangeven.
Interesse of wil je meer weten stuur dan een mail naar Loek Cats

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

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

Uitdelen nieuw voetbaltenue
Zaterdag 22 augustus was het eindelijk zover. De bus van Voetbalshop.nl
stond vanaf 9.00 uur op ons Donkcomplex om aan alle leden het nieuwe tenue
uit te reiken.
Echter voor 9.00 uur stonden de eerste donkianen al te wachten om het
nieuwe shirt af te halen en het broekje en kousen aan te schaffen.
Gedurende de dag, kwamen de diverse teams langs en werd er zelfs al
gespeeld door onze dames in het nieuwe tenue, uiteraard met ook het ING
logo hierop gedrukt.
In de middag mocht de JO 19 ook het nieuwe tenue al showen in een
wedstrijd tegen ONA.
Het moet gezegd worden: het nieuwe tenue heeft een frisse uitstraling en
bracht je terug naar de vroegere Donkjaren.
Er zijn deze dag ruim 175 Donkleden langs geweest om het shirt, welke door
de vereniging geschonken werd aan alle leden, op te halen en het bleek dat
een hoop donkianen het broekje en de kousen online al hadden besteld
Helaas was het, mede door de vakantie, niet voor alle leden mogelijk om het
shirt al af te halen.
Uiteraard komt hier een oplossing voor.
De bus van voetbalshop.nl komt op woensdagavond 2 september, vanaf
18.30 tot 20.30 uur nogmaals naar ons complex om u in de gelegenheid te
stellen het shirt op te halen.
Mocht deze dag of datum u toch niet uitkomen, neem dan even contact op
met de coördinator of leider van het team, zodat we ervoor kunnen
zorgdragen dat er een shirt klaarligt. Uiteraard mag u ook contact opnemen
met het secretariaat: secretaris@svdonk.nl.
Doe dit wel voor 2 september. De vereniging zal er dan voor zorgdragen, dat
uw shirt klaar ligt op DONK.
Bestuur sv DONK
Voetbalshop.nl / NIKE-Donk
Vanaf 1 juli is Voetbalshop.nl de nieuwe kledingsponsor van sv DONK.
Zoals u weet voetballen we aankomend seizoen in een nieuw Donktenue van
het merk Nike, dat speciaal door Voetbalshop.nl ontworpen is voor de sv
DONK.
De sv DONK heeft samen met “Voetbalshop.nl” een range van NIKE
kledingitems samengesteld die als officiële sv DONK items via de webshop
beschikbaar zijn.
U krijgt standaard 10% korting op de sv DONK gerelateerde items, acties
uitgezonderd.
Via de button / link op onze eigen website wordt u automatisch doorgelinkt
naar de sv DONK webshop bij Voetbalshop.nl
Indien u interesse heeft of andere sportkleding/artikelen nodig heeft, kunt u
dit ook bekijken en eventueel bestellen op de site van Voetbalshop.nl.
Binnenkort ontvangt u nadere informatie m.b.t. het gratis wedstrijdshirt dat
door sv DONK beschikbaar wordt gesteld.

Bestuur sv DONK

sv DONK 100 jaar
Helaas valt het jubileumjaar ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
vereniging volledig in het water, vanwege Corona. Na een spetterende
opening met de Nieuwjaarsreceptie waren de nodige activiteiten al helemaal
ingepland en voorbereid, maar toen werd het 12 maart, alles ging dicht en
samenkomsten met grote groepen mag tot op heden helaas nog steeds niet.
We volgen uiteraard de richtlijnen van de Overheid en hebben derhalve
besloten dat alle activiteiten, zoals die voor dit jaar gepland waren zijn
opgeschoven naar het jaar 20201, waarin we dan hopelijk alsnog de nodige
aandacht kunnen besteden aan het 100-jarig jubileum of het 100+1 jarig
jubileum.
Wat we nog wel willen proberen te regelen is op de officiële verjaardag,
donderdag 29 oktober 2020, een proostmoment te houden. We gaan in
september met de commissie kijken wat de mogelijkheden zijn om dit te
regelen. We zullen u daarover via website, FaceBook en Nieuwsbrief
informeren.
In het kader van het Jubileum werd een Club van Honderd opgericht, om
daarmee 100 mensen, groepen, te vinden die een bordje willen afnemen voor
100 euro, welke gelden dat worden gebruikt voor de organisatie van de
activiteiten. Deze actie loopt nog steeds en we kunnen u melden dat we in de
laatste periode, ondanks dat DONK veelal dicht is geweest, toch nog diverse
bordjes hebben “verkocht”, waarmee momenteel 65 bordjes zijn verkocht. U
vindt het bord van de Club van Honderd bij binnenkomst in de kantine aan de
linkerzijde, en het bord is nu mooi verlicht door een extra lamp, welke is
gesponsord door Joost Schoonderwoerd van GS Bouw- en Onderhoud.
Kortom, we gaan met zijn allen proberen de laatste 35 bordjes ook aan de
“man/vrouw/teams/sponsors” te brengen. We hopen dat de diverse elftallen
als team ook nog een bordje willen afnemen. Voor informatie kunt u zich
wenden tot een van de mensen van de Jubileumcommissie, Paul Schippers,
Corrie van Kralingen, Per Lubbers, Niek van der Sprong, Andre van Zijl, Frank
Moons, Renee Lubken, Gerrit Schinkel of Ruud Lubken.
Om een klein stukje geschiedenis de revue te laten passeren levert Niek van
der Sprong regelmatig een stukje aan uit de “oude doos”, welke dan worden
geplaatst op de website en FaceBook.
Jubileumcommissie

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

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

Juniorencommissie
Na een lange tijd geen wedstrijden te hebben gespeeld gaan we dit weekend
starten met de bekerwedstrijden. JO19-1 is al weer drie weken aan het
trainen onder leiding van Glenn Telusa en Tim Lafeber. Trainers en spelers zijn
erg gemotiveerd en hebben veel zin in het nieuwe seizoen. JO19-1 heeft de
eerste oefenwedstrijd achter de rug. ONA JO19-1 was net wat verder in de
voorbereiding en won de wedstrijd met 2-0. Deze tegenstander zit ook in de
competitie bij sv DONK JO19-1 dus zeker kans op revanche.
JO19-1 heeft tijdens deze oefenwedstrijd in het nieuwe tenue gespeeld.
Wat een mooi en frisse uitstraling om 10 spelers in het wit met geel op het
veld te zien staan. Daarnaast heeft Pieter van Houten JO19-1 gesponsord met
nieuwe tassen en ondershirts. Tevens hebben de spelers van JO19-1 allemaal
de nieuwste Tech Fleece Hoodie van Nike aangeschaft tegen een gereduceerd
tarief dankzij Pieter van Houten. De spelers hebben ook slidingsbroeken
gekregen welke afkomstig zijn van Feijenoord en geregeld zijn door Werner
Overkamp.
Bij de JO16-1 hebben we 3 nieuwe leden binnen gehaald en zijn er weer 2
spelers gaan voetballen die al eerder bij Donk hadden gespeeld. Aan het einde
van afgelopen seizoen zijn deze spelers al weer met deze groep gaan trainen.
Met dank aan Justin Vat die daar veel energie in heeft gestoken.
Bas Paap gaat deze groep trainen en begeleiden. Voor de begeleiding op
zaterdag zijn we in gesprek met twee ouders. Daarnaast zijn we nog op zoek
naar één of meerdere assistenten voor de trainingen zodat Bas hier niet alleen
voor staat.
De JO16-1 groep is enthousiast aan het trainen en ik hoop dat de opkomst zal
blijven zoals in de afgelopen week.
De JO14-1 is het JO13-1 team van afgelopen seizoen met een paar nieuwe
leden die erbij zijn gekomen. De JO14-1 gaat het komende seizoen spelen
onder begeleiding van Sebastiaan Blonk en Jordy de Jong die ook deze groep
gaan trainen. Deze groep is ook weer enthousiast aan het trainen en speelt
zaterdag de eerste bekerwedstrijd uit tegen Haastrecht JO14-2.
Afgelopen zaterdag was het al gezellig op DONK. De meeste pupillen en
junioren hebben hun nieuwe shirt al gehaald wat elk spelend lid krijgt van sv
DONK.
Door alle Corona maatregelen verliep alles naar behoren en kregen we ook
nog bezoek van handhaving ter controle. Klein puntje was dat er meer
mensen in de kantine waren dan dat er op het formulier bij de ingang
stonden. Van belang is dat iedereen die de kantine in gaat z’n naam en
telefoonnummer achter laat.
Hier wordt alleen wat meegedaan bij een bron- en contact onderzoek.

Als ik zo om me heen kijkt heeft iedereen er weer veel zin in en hopen we dat
ondanks alle regels en protocollen er weer lekker en sportief kan worden
gevoetbald.
Sportieve groeten,
Frank Arts
vz Juniorencommissie sv DONK

G - Team

De sv DONK leiders van het G- team zijn:
Sjaak Slootjes (sjaaktherese@hetnet.nl)
en
Hasse Vleeming (hassevleeming@hotmail.com)

De spelerspasfoto kan gewijzigd worden
Tot en met 31 oktober is het mogelijk om de spelerspasfoto te wijzigen. Zowel
ledenadministrateurs (in Sportlink Club), als de teammanagers (in de KNVB
Wedstrijdzaken app), als de leden (in Voetbal.nl) kunnen in deze periode de
spelerspasfoto wijzigen. Heel nuttig om vanuit de club aan de leden mee te
geven dat het belangrijk is dat de leden een duidelijke pasfoto plaatsen. Lees
hier alles over het wijzigen van de spelerspasfoto.
WIE KAN EEN FOTO TOEVOEGEN?
In de Voetbal.nl app en website en in de KNVB wedstrijdzaken app
wordt gebruik gemaakt van profielfoto's. Je kunt je eigen profielfoto
toevoegen via Mijn gegevens in de Voetbal.nl app of website en in
KNVB wedstrijdzaken app. Het is tevens mogelijk om een foto door je
vereniging of de KNVB toe te laten voegen aan jouw profiel. Tenslotte
kan een teammanager voor elk van zijn teamleden een foto toevoegen
via de KNVB wedstrijdzaken app.
Let op: Ben je jonger dan 16 jaar, dan kun je in de Voetbal.nl app en
in de KNVB Wedstrijdzaken app bepaalde persoonlijke gegevens
(waaronder de foto) niet zelf wijzigen. Hoe kun je er als jongere onder
16 jaar dan voor zorgen dat je foto wordt gewijzigd? Antwoord op deze
vraag vind je hier voor de Voetbal.nl app én hier voor de KNVB
Wedstrijdzaken app.

HOE WIJZIG JE EEN FOTO IN DE VOETBAL.NL APP?
Zodra je je pasfoto wil wijzigen, ga je in de Voetbal.nl app
naar 'Instellingen' en daar kies je voor 'Mijn persoonsgegevens'. Klik
vervolgens op je pasfoto zodat je een nieuwe kunt toevoegen. Zo
simpel is het eigenlijk. Echt belangrijk is wel, besef dat de foto die je
toevoegt in Voetbal.nl, ook daadwerkelijk je spelerspasfoto is voor je
spelerspas. De scheidsrechter moet jou dus aan de hand van deze foto
kunnen herkennen op het veld. En ben je jonger dan 16 jaar, dan kun
je zelf niet je eigen foto wijzigen in de Voetbal.nl app en in de KNVB
Wedstrijdzaken app. Hoe kun je als jongere van onder 16 jaar dan wel
je foto wijzigen? Hiervoor verwijzen we je naar bovenstaande alinea
'Wie kan een foto toevoegen' en de daarbij actieve linkjes.

VOOR WIE KAN ER EEN FOTO TOEGEVOEGD WORDEN
Alleen als je lid bent van een vereniging en/of lid bent van de KNVB
kan er een foto aan je profiel worden toegevoegd. Het is niet mogelijk
om een foto aan je profiel toe te voegen als je geen lid van een
vereniging en/of de KNVB bent.

WAARVOOR WORDT MIJN FOTO GEBRUIKT
Op Voetbal.nl is je foto onderdeel van jouw profielgegevens. Jouw
profielgegevens zijn uitsluitend voor jezelf zichtbaar. Verder wordt je
foto op verschillende plekken in Voetbal.nl gebruikt, zoals in de teams,
wedstrijdverslagen en man of the match.
Let op: Je foto wordt ook gebruikt op je spelerspas.
Zichtbaarheid van jouw foto voor andere gebruikers van Voetbal.nl op
deze verschillende plekken kun je zelf regelen via het
onderdeel zichtbaarheid in jouw profielgegevens.

7x7 voetbal bij s.v. Donk

Veteranen 7x7 35+
De mannen Veteranen hebben de nieuwe data voor eerste helft
volgend seizoen alweer gepland:
-

Vrijdag 25 September 2020
Vrijdag 23 Oktober 2020
Vrijdag 27 November 2020

Kom gezellig kijken!

Veterinnen 7x7 Donk 30+
De dames hebben de hele zomer doorgetraind hopende klaar te zijn voor het
nieuwe seizoen.
Indeling:
Spirit VR30+ 1
Spirit VR30+ 3
Gouda VR30+ 1
Donk VR30+ 1
ARC VR30+ 1
Programma:
Vrijdag 25 September bij Spirit
Vrijdag 09 Oktober bij Spirit
Vrijdag 30 Oktober bij Gouda
Vrijdag 13 November bij Donk
Vrijdag 27 November bij ARC

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

Activiteitenkalender 2020 – 2021 (voor zover nu bekend)
CLUB van HONDERD

Club die DONK wil steunen met
de organisatie van de
Jubileumactiviteiten, zie
website onder kopje sv DONK
100 jaar.

Vrijdag 25 September 2020
Vrijdag 23 Oktober 2020
Donderdag 29 oktober 2020

Veteranen 7 tegen 7
Veteranen 7 tegen 7
Proostmoment 100-jarig bestaan
????
Veteranen 7 tegen 7
Kerstborrel

Vrijdag 27 November 2020
Zondag 20 December 2020

JAAR 2021
Zondag 3 januari 2021
Zaterdag ….maart 2021
Di 25 tm vr 28.mei 2021
Zondag 23 mei 2021(1e Pinkst.dag)
Zaterdag 5 juni 2021
Zaterdag 12 juni 2021

Vrijdag 18 juni 2021

Zaterdag 19 juni 2021
Weekeinde 25,26,27 juni 2021
Zaterdag 3 juli 2021

OUD DONK tegen DONK 1 en
Nieuwjaarsreceptie
Dartavond
Avondvierdaagse
Lagere Elftallen J. Thoen Toernooi
op sv DONK
Toernooi G-voetbal op sv DONK
Jeugdtoernooi bij sv DONK
jeugdteams in categorie JO8, JO9,
JO10, JO11, JO12, JO13, JO15,
MO13
Jubileumwedstrijd DONK 1
tegen Goudse Elftal en
aansluitend sponsoravond met
gastspreker
Nacht van DONK
Pupillenkamp ???
Jeu de Boules DONK Open

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

--------------------------------------------------------De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 05 Oktober 2020
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 05 Oktober 2020
Maandag 02 November 2020
Maandag 07 December 2020
Mocht je tussendoor een belangrijke mededeling hebben laat het me weten
dan is er altijd wat mogelijk.

