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Bestuursnieuwsflits
Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
Het einde van het jaar 2018 nadert ons. De laatste wedstrijden zijn nagenoeg
allemaal gespeeld en nu kan iedereen, hopelijk, genieten van een fijne periode
met de Kerstdagen en viering van Oud en Nieuw.
Waar de feestdagen normaal gesproken zeer prettig zijn en goed zijn om even
tot elkaar te komen zijn er voor een aantal van onze leden helaas de
afgelopen periode minder leuke dingen gebeurd in het gezin, familie, werk
en/of kennissenkring en voor hen zullen de feestdagen daarom minder leuk
zijn, U wens ik allen sterkte toe met deze dagen.
Andere leden zullen de feestdagen vieren met familie en/of vrienden in eigen
land of in het buitenland. Hopelijk komt iedereen de feestdagen en de viering
van Oud & Nieuw goed door en kan iedereen weer fris starten aan 2019!
Rest mij u namens mijzelf, mijn gezin en het Bestuur u allen zeer Fijne
Feestdagen, een goede viering van Oud & Nieuw en alvast een voorspoedig en
hopelijk gezond 2019 toe te wensen en zie ik u allen graag op de
Nieuwjaarsreceptie van sv DONK op zondag 6 januari a.s.
Ruud Lubken
Voorzitter sv DONK
Sluiting Kantine gedurende kerstperiode
Tijdens de kerstperiode wordt er niet getraind en zal de kantine dus ook niet
altijd open zijn.
In onderstaand schema kunt u het programma voor de komende 2 weken
terugvinden.
Maandag 24 tot en met 1 januari: geen programma en training, kantine dicht
Vrijdag 28 december: Zaalvoetbaltoernooi voor de selectie, JO 19 en JO 17 in
de Mammoet
Woensdag 2 januari 2019: training Donk 6
Donderdag 3 januari 2019: trainen voor de selectie, kantine open vanaf 19.00
uur
Vrijdag 4 januari 2019: trainen voor de recreatiegroep, kantine open
Zaterdag 5 januari 2019: geen programma, kantine dicht
Zondag 6 januari 2019: Oud Donk – Donk aanvang: 13.30 uur.
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie, va 15.00 uur.
Vanaf 7 januari 2019 wordt er weer getraind volgens het normale programma
en is de kantine ook weer open.
Prestaties voetbal
De winterstop komt er aan en dan is het tijd om een tussenbalans te maken
qua voetbalgebeuren. DONK 1 heeft in de eerste helft van het seizoen maar 1
wedstrijd verloren en de rest gewonnen, derhalve staat DONK 1 nu boven aan
en is de eerste doelstelling behaald, namelijk bij de eerste 6 teams van de
poule eindigen, zodat men vanaf 10 februari 2019 verder gaat in de
promotiepoule 3e Klasse om te proberen de volgende doelstelling te halen:
Promotie naar de 2e Klasse.
DONK 2 staat momenteel ook aan kop, maar zij voelen nog de hete adem van
achtervolgers in de nek, ga zo door, dan komt het kampioenschap zeker in
zicht. DONK 3 heeft na de eerste 4 wedstrijden verloren te hebben, daarna
alles gewonnen en derhalve staat men nu op een keurige tweede plaats.
Alle spelers, alle begeleiding en mensen rondom de selectie, klasse en succes
voor de komende periode.
M.b.t. de lagere elftallen zijn de resultaten wisselend, waarbij DONK Zaterdag
1 het beste presteert en momenteel boven aan staat, DONK 6 staat 3e en de
rest probeert de puntjes binnen te halen daar waar het kan.
Bij de jeugd zijn de resultaten ook wisselend en steekt er niemand echt boven
uit. Meisjes JO 19 kan een kampioenschap behalen in de najaarsreeks, en dit
zal eventueel in januari 2019 moeten gebeuren.
Inmiddels is het G-team wel kampioen geworden: Gefeliciteerd!
De vrouwen 30+ spelen voor de eerste keer een 7 tegen 7 competitie op de
vrijdagavonden en hebben een 2e plaats behaald in de najaarsreeks. Een mooi
resultaat.
Succes allen in de 2e helft van dit seizoen.

Besprekingen met Gemeente
Op donderdag 24 november is het Dagelijks Bestuur bij de wethouder op
gesprek geweest en heeft daar diverse zaken aangekaart, zoals:
-Vervanging kunstgrasveld (in 1e instantie veld 1 en vervolgens de
andere 2 velden)
Bereikbaarheid DONK terrein vanuit de wijk Westergouwe en
veiligheid om naar DONK te komen
Aanschaf ledverlichting rondom de velden
De kosten voor gas en licht van het DONK-complex.
Onderhoud rondom de velden op het complex en veiligheid van
kinderen bij de sloten op ons complex.
De wethouder heeft aangegeven op diverse zaken terug te komen en
zal binnenkort ook ons complex bezoeken.
Geplande Activiteiten
Op Vrijdagavond 28 december 2018 is in Sporthal de Mammoet een zaal
gereserveerd voor zaalvoetbal van de selectie en JO19. Tijdens deze avond zal
ook een stukje muziek aanwezig zijn en kan er een gezellige avond worden
gemaakt in de kantine bij Hamid Hamtaite, onder het genot van een hapje en
drankje. Spelers en begeleiding zullen worden geïnformeerd door de
Selectiecommissie senioren
Veel plezier alvast op deze avond,.
Gesprekken met diverse commissies
Het Dagelijks Bestuur heeft in de afgelopen weken met de Sponsorcommissie
en Barcommissie om de tafel gezeten om zaken, die spelen binnen de
vereniging door te nemen. Binnenkort vindt ook nog een gesprek plaats met
de JOC afgevaardigden.
Wij hopen dat die gesprekken hebben geleid en zullen leiden tot een
vruchtbare samenwerking binnen de SV DONK. Indien er andere commissies
een gesprek willen hebben met het Dagelijks Bestuur kan dat worden
besproken met secretaris Karin de Heij.
Wijziging BTW van 6 naar 9 procent en gevolgen voor
Sportverenigingen.
Begin december zijn Marjo Rijnsburger en Peter Loef naar een bijeenkomst
van SportpuntGouda geweest om een en ander te vernemen omtrent wijziging
van BTW tarieven op diverse zaken en wat eventueel de gevolgen zouden
kunnen zijn voor SV DONK. Deze zaken moeten nog verder worden besproken
in het Bestuur en indien nodig zullen de leden worden geïnformeerd als er
ingrijpende veranderingen komen.
Vrijwilligers binnen sv DONK.
Binnen SV DONK zijn gelukkig heel veel vrijwilligers die hun steentje bij willen
dragen. Dit zal ook wel moeten, want een vereniging kan niet zonder
vrijwilligers. Het Bestuur mag dan een soort leidinggevende zijn van de club,
maar ook zij kunnen niets zonder de hulp van deze mensen
Vandaar een dankwoord aan alle vrijwilligers van het afgelopen jaar en alle
bestuursleden (dit zijn tenslotte ook vrijwilligers)
We hopen in 2019 met elkaar weer de diverse taken te kunnen uitvoeren en
verwachten hierbij begrip als het een keer anders loopt dan men verwacht.
Sponsoring
Zoals men weet is ook Sponsoring van de SV DONK een goede bijdrage voor
de vereniging. Helaas constateren we de laatste jaren een terugloop van
sponsoren die een reclamebord willen hebben rondom de velden van SV
DONK, shirtreclame of andere reclame. Ondanks grote inspanningen van de
mensen van de Sponsorcommissie, kunnen we hulp vanuit de leden
gebruiken om nieuwe sponsors aan te brengen. Indien men iemand weet, die
onze club wil steunen d.m.v. sponsoring, neem dan contact op met de
sponsorcommissie.
Energieverbruik
Gezien de hoge energiekosten van sv DONK en het milieubeleid willen we een
ieder nogmaals met nadruk vragen om op een goede manier met het aan- en
uitzetten van de lichtmasten om te gaan. Indien er een groep traint maar op 1
veld lichten aan en niet op 2 en direct na afloop lichten weer uit zetten. Dit
geldt ook voor het water- en gasverbruik.
Bestuur sv DONK

Geachte ouder, begeleider, speler, speelster,
sv DONK heeft op het sportcomplex in de Oostpolder de beschikking over 3
kunstgrasvelden en een mooie kantine met kleedkamers en vergaderruimten.
Op dit complex hopen wij nog vele jaren actief te blijven in een mooie groene
omgeving. De sv DONK groeit gelukkig nog steeds met name bij de
jeugdleden en dat kan nog gaan toenemen door de bouw van huizen in
Westergouwe. Door deze groei heeft sv DONK mensen nodig om de vereniging
draaiende te houden. Om er voor te zorgen dat alle spelende en niet-spelende
leden van sv DONK het naar hun zin hebben en de door hen geliefde
voetbalsport te kunnen beoefenen, zowel actief als passief, heeft de
vereniging voldoende vrijwilligers nodig om alles draaiende te houden.
Momenteel hebben wij al vele vrijwilligers, maar we kunnen er uiteraard altijd
meer gebruiken. Tevens zijn er enkele vacatures ontstaan, doordat huidige
vrijwilligers te kennen hebben gegeven te stoppen met hun vrijwilligerswerk
door diverse omstandigheden.
De sv DONK kan NIET ZONDER vrijwilligers en derhalve vragen wij u om zich
op te geven bij het bestuur als vrijwilliger voor sv DONK. Hieronder melden
wij diverse vacatures, waar we nog mensen voor zoeken. Met name de
bezetting van de kantine en de Jeugdcommissie hebben de meest
urgente versterking nodig, zonder de andere vacatures over het hoofd
te zien.
Wij hopen dat u zich enkele uren per week of maand kunt en wilt vrij maken
voor een van de vrijwilligerstaken in de vereniging, zodat alle kinderen en
volwassenen zich op een leuke manier kunnen vermaken bij sv DONK.
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK,
ofwel hoe meer vrijwilligers we kunnen krijgen, des te minder tijd hoeven wij
van u te vragen, waardoor het voor alle mensen een leuke hobby wordt en is.
Vacatures in diverse commissie en voor andere
vrijwilligerswerkzaamheden bij sv DONK. In het kort geschetst de
bijbehorende werkzaamheden.
Bestuur
Penningmeester
Afgevaardigde Seniorenvoetbal, Lagere elftallen
Seniorencommissie
Grensrechters voor DONK 1 en 2 en 3
Juniorencommissie
Coördinatoren A en B-jeugd Werkzaamheden bestaan uit regelmatig
vergaderen over beleid jeugd(1 x in de mand), wedstrijden bekijken op de
zaterdagen en overleg met Technische commissie over de teams.
Coördinator Meisjesvoetbal Werkzaamheden bestaan uit af en toe
vergaderen over activiteiten en zaken die spelen rondom meisjesvoetbal en
trainers ondersteunen met vragen omtrent wedstrijden en trainingen van het
meisjesvoetbal
Zaterdagmorgen of middag ontvangstdienst
Op de zaterdagochtenden of -middagen tijdig aanwezig zijn voor het
ontvangen van tegenstanders, scheidsrechters, leiders en het informeren naar
afgelastingen. Tevens verzorgen drinken in de rust van de wedstrijden en
zorgen dat digitale wedstrijdformulieren worden afgehandeld in de computer.
Scheidsrechters
Wedstrijden kunnen niet gespeeld worden zonder scheidrechters en dus
kunnen we die altijd gebruiken voor het begeleiden van wedstrijden op de
zaterdag en/of zondag van jeugd en senioren. Deze zijn dringend nodig.

Barcommissie
Barmedewerkers Werkzaamheden bestaan uit het achter de bar staan voor
verkoop consumpties aan bezoekers kantine sv DONK of in de keuken helpen
bij alle voorkomende werkzaamheden voor verkoop patat, broodjes met beleg
en gefrituurde hapjes en bijkomende werkzaamheden zoals opruimen keuken,
schoon maken gebruikte spullen (vaatwasser aanwezig)
Materiaal en Onderhoudcommissie
Leden Mensen die handig zijn en willen helpen het DONK-complex netjes te
houden en daar waar nodig werkzaamheden willen verrichten aan zaken die
kapot zijn, of dingen die op verzoek van bestuur gerealiseerd zouden kunnen
worden op het complex.
Sponsorcommissie
Leden Mensen die in deze commissie willen plaatsnemen en willen proberen
extra gelden te regelen voor de club door sponsors te zoeken voor op
reclameborden langs het veld, op de shirts van de teams en voor op de
website en in de Nieuwsbrief
Diversen
Archiefbeheer Iemand die het archief wil bijhouden door stukjes uit kranten
te halen en te archiveren, foto’s wil registreren met bijbehorende namen e.d.
Communicatiemedewerker(ster) Mensen die de website regelmatig willen
voorzien van update informatie m.b.t. wedstrijdverslagen, foto’s interviews
etc.

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

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

Nieuwjaarsreceptie

Via deze weg nodigen we u uit voor de nieuwjaarsreceptie van de S.V. DONK
op zondag 6 januari
2019.
Net als voorgaande jaren zal de wedstrijd DONK 1 – Oud DONK plaatsvinden.
Diverse oude vedetten hebben we weer bereid gevonden om de strijd aan te
gaan.
Aanvang: 13.30 uur
Na afloop van de wedstrijd hopen we u vanaf 15.00 uur te verwelkomen in de
kantine, om onder het genot van een hapje, drankje en gezellig muziekje
elkaar een goed, maar vooral sportief 2019 te wensen.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie zullen we ook onze jubilarissen weer in het
zonnetje zetten.
Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.
Het bestuur

Jubileumcommissie s.v. DONK
Sv DONK bestaat op 29 oktober 2020 100 jaar, een mooi jubileum komt er
dus aan. De jubileumcommissie is weer in het leven geroepen om een aantal
festiviteiten te gaan organiseren in het jubileumjaar. We zullen daarbij ook de
samenwerking zoeken met de JOC voor de jeugdactiviteiten en met andere
commissie binnen s.v. DONK, om zodoende een leuk jubileumjaar te
organiseren.
De mensen van de vorige jubileumcommissies zijn weer benaderd en hebben
allen toegezegd weer deel te willen uitmaken van deze commissie.
Dit zijn de ereleden Corrie van Kralingen en Ruud Lubken, Per Lubbers, Gerrit
Schinkel, Andre van Zijl, Paul Schippers.
Na de eerste vergadering gaan we kijken of we nog extra mensen zullen
benaderen om deel te willen uitmaken van de jubileumcommissie.
We zullen u ook via de Nieuwsbrief op de hoogte houden van de weg naar het
Jubileum toe.
Jubileumcommissie

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 sv Donk
Het is winterstop de mannen zijn weer druk met nieuwe data inplannen.
De dames hebben een mooie 2de plek in de najaars-competitie behaald. In
maart weer verder met voor voorjaars-competitie.

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

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

Shop online en steun onze vereniging!
Het is niet meer weg te denken uit ons leven en we doen het allemaal:
online shoppen.
Even kijken of de schoenen die in de winkel niet meer in jouw maat waren
online nog wel te verkrijgen zijn, je koffiezetapparaat is kapot: online voor
22.00 uur besteld, morgen bij je thuis, geen zin om te koken: online even
wat bestellen.
Wist u dat u met dit online shoppen, heel gemakkelijk onze vereniging kunt
steunen.
Hoe:
U gaat naar de website: www.svdonk.nl.
Aan de rechterkant onder de foto van ons complex ziet u de button:
SHOP & DONEER
Als u daar op klikt wordt u doorgelinkt naar diverse grote winkels. Klik op de
winkel waar u wat wil bestellen en plaats u bestelling

.
Na het afrekenen zal er een percentage naar DONK gaan.
Het kost u niets extra’s want u koopt voor het bedrag wat vermeldt staat op
de website van de winkel. Doordat u doorgelinkt bent via onze website,
ontvangt Donk een percentage.
Kleine moeite en met deze extra inkomsten kunnen wij weer wat extra’s voor
de leden doen.

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

Activiteitenkalender 2018/2019
Vrijdag 28 december 2018

Zaalvoetbaltoernooi Selectie en JO19/JO17 in
Sporthal de Mammoet

Zondag 6 januari 2019

Oud DONK tegen DONK 1 en aansluitend
Nieuwjaarsreceptie en
huldiging jubilarissen

Vrijdag 18 januari 2018

Spelletjesavond jeugd JO10 t/m JO14 incl JO123M

Zaterdag 9 Maart 2019
t/m 19 jr

Dartavond leden sv DONK en voor jeugd 15

13 april 2018

Paaseieren zoeken/schilderen en pannenkoeken
voor de minipupillen

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

Jeugdavondvierdaagse Gouda

Zondag 9 juni 2019(1e Pinksterdag)
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

Lagere Elftallentoernooi

Kamp Pupillen

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

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

--------------------------------------------------------De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 21 januari 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 21 januari 2019
Maandag 25 februari 2019
Maandag 25 maart 2019
Mocht je tussendoor een belangrijke mededeling hebben laat het me weten
dan is er altijd wat mogelijk.

