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Bestuur Nieuwsflits
Nieuwjaarsreceptie en jubilarissen
Bij onze vereniging hebben we de traditie om het nieuwe jaar te verwelkomen
met een receptie. Hier voorafgaand speelt Donk 1 tegen een team van oude
vedetten.
Na afloopt houdt de voorzitter een speech en traditiegetrouw worden dan ook
onze, 25 -, 40-, 50-, 60- 65- en 70 jarige jubilarissen gehuldigd.
Nu zijn we er achter gekomen dat deze jubilarissen pas in de loop van het
kalenderjaar echt jubilaris zijn en dus eigenlijk op voorhand het speldje
krijgen.
We vinden als bestuur dat dit niet klopt. Daarom hebben we besloten om
jubilarissen voortaan te huldigen nadat ze officieel het aantal jaren
lidmaatschap hebben behaald
Dit betekent dat we dit jaar nagenoeg geen jubilarissen huldigen tijdens de
nieuwjaarsreceptie, mits men in de eerste dagen van het jaar lid geworden is.
Mocht blijken dat dit zo is, dan zullen we deze mensen wel het speldje
overhandigen, omdat zij dan wel officieel het aantal jaren lidmaatschap
behaald hebben.
Ondanks dat we dit jaar minder jubilarissen hebben, is er wel een uitgebreid
programma tijdens de nieuwjaarsreceptie, daar de jubileumcommissie het jaar
van ons 100 jarig bestaan feestelijk zal openen en het jubileumprogramma
grotendeels kenbaar zal maken.

Nieuws van de Bestuurstafel
Het bestuur vergadert eens in de drie weken en bespreekt dan aan de hand
van alle afgevaardigden van commissies het reilen en zeilen binnen de
vereniging. Een van de zaken die momenteel speelt is een verzoek van een
BSO, die vanaf seizoen 2020-2021 op ons complex gebruik zou willen maken
van ons clubhuis en al dan niet gebruik maken van onze velden. Wij zijn in
gesprek of deze activiteit tot de mogelijkheid behoort en indien hier nieuws uit
voort vloeit zullen wij u op de hoogte stellen. Verder worden momenteel de
voorbereidingen getroffen voor de Kerstborrel op 22 december 2019, de
Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2020 en de openingsperiode rondom de
Kerstdagen. De juiste openingstijden en sluitingsperiode zal via de website en
trainers kenbaar worden gemaakt aan alle leden/donateurs.
Momenteel wordt er geïnventariseerd door een tweetal verenigingen binnen
West 2, hoe alle 1e en 2e Klassers denken over het gaan spelen op zaterdag en
dan wel in een gecombineerde zaterdag/zondag tweede Klasse. Speel je dan
tegen een zondagclub kunnen de wedstrijden op zondag gespeeld worden en
speelt men tegen een zaterdagclub, dan moet er op zaterdag gespeeld
worden, waarbij tijdstip nog bepaald moet worden. Het bestuur zal in
samenwerking met de TC een reactie geven aan genoemde verenigingen, wat
het standpunt van DONK hierin is. We zullen er niet aan gaan ontkomen om
binnen enkele jaren in een zaterdag of gecombineerde
zaterdag/zondagcompetitie te gaan spelen. Als vereniging zullen we dan
daarna ook na moeten gaan denken wat we met de overige zondag elftallen
gaan beslissen. Ook naar zaterdag of gewoon op zondag blijven spelen??
Wordt vervolgd
NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Marjo Rijnsburger heeft aangegeven na het seizoen 2019-2020 (met de
volgende ledenvergadering oktober 2020) te stoppen met haar
werkzaamheden in het bestuur. Dit is een belangrijke functie binnen het
Bestuur en sv DONK is dus dringend op zoek naar een nieuwe
penningmeester, die vanaf het seizoen 2020-2021 deel uit wil maken van het
Bestuur van sv DONK en daarin dan kan mee praten over het hele beleid
binnen de vereniging en uiteraard de centjes in de gaten moet houden en de
daarbij behorende administratieve zaken uit zal voeren. Verder zult u een
maal in de drie weken een bestuursvergadering bijwonen en tussendoor zullen
gesprekken met diverse geledingen van de vereniging zijn als Dagelijks
bestuurslid, samen met de voorzitter en/of secretaris.

Voetbalgebeuren periode september – december 2019
De competitie is nagenoeg op de helft voor de teams die een hele competitie
spelen en voor andere teams betekent dit dat de najaarscompetitie nagenoeg
is afgelopen of al is afgelopen. De KNVB heeft in de voetbal Pyramide
inmiddels diverse aanpassingen gedaan, om met name bij de jeugd er voor te
zorgen dat iedereen op zijn/haar eigen niveau kan spelen.
Bij de allerjongste jeugd betekent dit dat die gedurende het seizoen 20192020 in 4 poules worden ingedeeld, waarbij elke keer gekeken zal worden
naar de sterkte van de poules. Uitslagen van 27 – 1 of 14 – 4 zijn voorbij
gekomen in de maand september, maar zouden verderop in het seizoen niet
meer voor moeten komen.
Alle andere jeugdteams spelen in principe na een bekerpoule van 4(of3) teams
een najaars competitie en ook daarna zal de KNVB herindelingen door voeren,
om te trachten gelijke sterkte te creëren voor alle teams, wat niet altijd lukt,
maar over het algemeen wel beter is dan vroeger. De meisjes O 13 gaat als
enige jeugdteam nog door in de beker en bij de Senioren spelen DONK
Zaterdag 1 en DONK 2 nog in de beker. Succes allen.
DONK 1 begon sterk aan de competitie maar kwam daarna ook wat sterkere
tegenstanders tegen en momenteel bivakkeert men aan de bovenkant van een
brede middenmoot, wat aan geeft dat vele teams aan elkaar gewaagd zijn.
Hopelijk volgen in de laatste twee wedstrijden van 2019 nog positieve
resultaten.. DONK 2 is na de promotie van vorig seizoen in de 1e Klasse zeer
sterk begonnen, heeft de 1e periode gewonnen waardoor men einde seizoen in
ieder geval een mogelijkheid heeft om via de nacompetitie een poging te
wagen om wederom te promoveren, maar aangezien men boven in mee
draait, zou ook directe promotie een mogelijkheid kunnen zijn, door wederom
kampioen te worden. Dromen hiervan mag, maar we zullen ze gaan volgen en
kijken of de werkelijkheid ook zo uit kan pakken. DONK 3 is zijn sterke spits
van vorig seizoen kwijt geraakt aan DONK 1, waardoor men nu veel meer
moeite heeft om doelpunten te maken, en daardoor hangt men onder de
middenmoot in de 3e Klasse, dus wensen wij hen succes toe om langzaam
weer omhoog te kruipen. DONK 4 en 6 staan net onder de top en DONK 5 is
als nieuw team begonnen en beginnen er steeds beter in te komen en hopelijk
kunnen zij naast het plezier dat ze nu al hebben met elkaar ook nog wat extra
punten gaan toevoegen aan hun huidige puntentotaal. DONK Zaterdag 1 is
hard op weg om net als vorig seizoen af te stevenen op het kampioenschap,
maar heeft onlangs twee nederlagen moeten incasseren en speelt ook nog in
de beker. DONK veteranen zitten in een poule waar vele teams aan elkaar
gewaagd zijn en derhalve zijn de verschillen tussen de eerste 6 teams,
waaronder DONK nihil.
DONK Vrouwen 1 staat momenteel als nr 3 op de lijst en Vrouwen 2 staat
netjes in de middenmoot en gaan in 2020 ongetwijfeld proberen langzaam
verder naar boven te kruipen op de ranglijst.
DONK JO19-1 presteert dit seizoen in de 2e Klasse naar behoren en maakt nog
kans om najaarskampioen te worden. De JO15-1 is helaas op een negatieve
manier in het nieuws gekomen, letterlijk en figuurlijk, en daardoor van de
bovenste plekken wat naar beneden gezakt op de ranglijst, mede door een
straf van 5 punten in mindering. De KNVB heeft strafuitspraak gedaan en
zowel de vereniging als enkele spelers hebben straffen gekregen, waar we niet
blij mee zijn en wij hopen van ganser harte, dat iedereen zich in 2020 op een
nette manier zal gedragen in en rond het veld, zodat wij niet weer met dit
soort zaken te maken krijgen, wat overigens voor alle teams geldt binnen sv
DONK.
Ook de 7 tegen 7 mannen en vrouwen spelen maandelijks jun wedstrijden in
een onderling toernooi(mannen) en KNVB poule(Vrouwen) en hebben daar
veel plezier in.
Succes allemaal.

Jubileum Donk 100 jaar
29 oktober 1920 is de vereniging opgericht door Pater van der Donk en we
bestaan volgend jaar dus 100 jaar. De Jubileumcommissie bestaat uit: Gerrit
Schinkel, Paul Schippers, Ruud Lubken(voorzitter), Andre van Zijl, Corrie van
Kralingen, Rene Lubken, Niek van der Sprong, Per Lubbers en Frank Moons.
De aftrap van het jubileumjaar zal plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie
op 5 januari 2020. Op 2 mei is er een Open dag om Donk te promoten. Niek
van der Sprong zal dit actief op zich gaan nemen. 29 augustus 2020 zal er een
Reünie plaatsvinden en op 31 oktober 2020 een feestavond. Ook zal er een
jubileumboek worden uitgebracht, welke n.a.w. aan het einde van het jaar
2020 zal verschijnen.
Verder zal de Jubileumcommissie bij de diverse, door andere commissies,
georganiseerde activiteiten kijken wat daar in het kader van het Jubileum
gedaan kan worden.
Tijdens de Ledenvergadering is de Jubileumcommissie gestart met de Club
van 100: voor
€ 100, - wordt je lid en maak je het mede mogelijk om het
jubileumprogramma uit te voeren. De namen van deze club komen op een
Bord in de hal en je wordt uitgenodigd voor de jubileumactiviteiten. De eerste
40 leden hebben zich al gemeld om lid te worden van deze club en vanaf 5
januari 2020 zal het bord in de hal opgehangen worden met alle sponsoren
daarop vermeld.
Contributiebetalingen
M.b.t. de contributie moeten we zeggen dat de automatische incasso
grotendeels goed werkt en tijd scheelt voor de penningmeester, maar helaas
zijn er toch altijd weer mensen die de incasso van de contributie terug laten
boeken, waarna de penningmeester toch weer extra werk heeft om het geld
alsnog binnen te halen. Standpunt van het bestuur is inmiddels wel dat
spelende leden voor halverwege het kwartaal betaald moeten hebben, anders
wordt het verboden om wedstrijden te spelen; hetgeen geldt voor alle spelers
van DONK 1 tot en met de jongste jeugd. Men is nu eenmaal een verplichting
aangegaan door lid te worden van sv DONK en daar hoort tijdige
contributiebetaling bij. De verplichting die men aangaat geldt voor het gehele
seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Dit betekent dus, dat
wanneer men tussentijds wil stoppen met voetballen men wel verplicht is om
de contributie tot eind van het seizoen te voldoen. Dit omdat we als
vereniging ook de kosten die we per team moet betalen voor het gehele
seizoen moeten voldoen.
Ook aan de Niet-spelende leden en donateurs willen wij vragen om er voor te
zorgen dat men na ontvangst van een verzoek tot betaling van de contributie
of donateursbijdrage dit te voldoen en indien u nog via factuur betaald over te
stappen op automatische incasso. Dit kunt u melden bij de penningmeester
contributiezaken, Ronald Nieuwenhuizen.
Overleg Gemeente
Het bestuur van sv DONK is nog steeds met de Gemeente in gesprek over de
gang van zaken omtrent onderhoud complex, de status van het bepalen van
de WOZ en allerlei zaken die we tegen komen op ons complex en waar we
kijken of we met de Gemeente of SportPuntGouda tot afhandeling van de
diverse zaken kunnen komen.
Er ligt momenteel een gezamenlijk verzoek van de voorzitters van Goudse
voetbalverenigingen, om met de Gemeente om tafel te gaan om te kijken of
we een ander tarief kunnen gaan betalen of vrijstelling willen hebben.
Omtrent de situatie rondom huur van de kleedkamers is nog steeds niets
bekend. De Gemeente is nog intern in overleg en zaken aan het uitzoeken,
aan de hand van informatie die Hans Dessing allemaal voor DONK heeft
opgezocht en ingeleverd. Wordt vervolgd dus.
M.b.t. vervanging van de kunstgrasvelden is de Gemeente bezig om een
Onderhoudsplan op te stellen voor alle buitenverenigingen, waaronder ook het
plaatsen en vervangen van bestaande kunstgrasvelden. Dit plan ligt al ruim
een jaar bij Gemeente en tot op heden krijgen we niet door wanneer sv DONK
aan de beurt is voor vervanging van de velden, die er nu al weer 10 jaar
liggen. We blijven in contact met de Gemeente hierover.

Zonnepanelen
De zonnepanelen zijn eind september geïnstalleerd op het dak van kantine en
kleedkamer en half oktober zijn deze in werking gesteld. We zijn dus goed
bezig voor de maatschappij qua duurzaamheid en energie aan het opwekken
en hopen daarmee de investering van de zonnepanelen terug te kunnen
betalen en daarna geld gaan terug verdienen.
Naast het feit dat we als vereniging duurzaam bezig zijn vragen we ook de
trainersgroepen om hieraan mee te werken, door bv na de training de
verlichting op de velden gelijk uit te doen.
Parkeren
Bij het sportpark van sv DONK is een behoorlijk grote parkeerplaats. Nu blijkt
regelmatig, dat men geen zin heeft om de auto’s keurig in de daarvoor
bestemde vakken te zetten, omdat men zo min mogelijk meters wil lopen. En
dat voor sporters!!.
Bij deze toch een vriendelijk maar dringend verzoek uw auto niet meer buiten
de vakken te plaatsen, in de graskanten of zelfs voor het hek. Dit bevordert
niet de verkeersveiligheid en eventuele hulpdiensten kunnen niet op ons
complex komen. Bij calamiteiten kan het voor komen dat uw auto zal worden
weg gesleept. Zo ook als een ziekenwagen via het hek naar een van de
velden moet en uw auto staat in de weg!!
Dit seizoen zullen enkele tegenstanders van DONK 1 op zondag ook met de
Bus komen, dus graag de parkeerplek voor bussen vrij houden.
Barcommissie
Zoals u weet is bij sv DONK de kantine op alle dagen open om iedereen te
kunnen voorzien van een drankje(doordeweeks) en een drankje en
hapje(weekenden). Tot voor enkele jaren waren er enkele personen die
allemaal een vaste avond achter de bar stonden, maar helaas is dat nu niet
meer zo. We proberen nu met groepjes de barbezetting op peil te houden op
de doordeweekse avonden. We kunnen echter voor de dinsdag- woensdag en
donderdagavonden altijd nog extra mensen gebruiken die met deze groepjes
mee willen draaien. Indien u interesse heeft verzoek ik u een mail te sturen
naar barcommissie@svdonk.nl of contact op te nemen met Arjan van Loon,
die de indelingen ook voor het weekeinde verzorgt. Ook voor de zaterdagen
en zondagen zijn wij nog op zoek naar mensen die ons met name willen
helpen met de keukendiensten om er voor te zorgen dat spelers en ouders
en overige belangstellenden iets te eten kunnen afnemen in onze kantine. De
barbezetting is nagenoeg volledig voor komend seizoen. Het zou zonde zijn
als de keuken op enkele momenten dicht is, waardoor ook U niets te eten kunt
kopen. Wij zin aanmeldingen voor keukendiensten graag tegemoet.
Overige activiteiten
Aan het einde van de Nieuwsbrief kunt u de agenda vinden voor de komende
periode waarin activiteiten staan vermeld die nu al bekend zijn. Wij wensen
alle commissies succes toe met het organiseren van deze activiteiten.
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

Kerstborrel

7x7 voetbal bij s.v. Donk
De Donk Dames VR30+ zijn weer ingeschreven voor de competitie op
vrijdagavond
De eerste wedstrijd is pas 03 April 2020 weer
Er worden per avond 3 wedstrijden van ieder 20 minuten gespeeld

Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
Het einde van het jaar 2019 nadert ons. De laatste wedstrijden van dit jaar
zijn nagenoeg allemaal gespeeld en nu kan iedereen, hopelijk, genieten van
een fijne periode met de Kerstdagen en viering van Oud en Nieuw voor de
boeg.

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 en ondanks dit, dat u toch
een fijne tijd kunt hebben met elkaar. 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 2020!

Op 22 december a.s. zal er nog een kerstborrel gehouden worden in de DONKkantine vanaf 15 uur tot 18 uur. Deze werd vorig jaar voor de eerste keer
gehouden en was een leuk succes met tegen de 100 gasten. Hopelijk komt u
ook dit jaar even langs om gezellig met andere DONK-leden en/of aanhang
een drankje en hapje te nuttigen.

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 2020 toe te wensen en zie ik u allen graag op de
Nieuwjaarsreceptie van sv DONK op zondag 5 januari a.s. waarbij dan ook het
Jubileumjaar 2020 geopend zal worden, het jaar waarin sv DONK op 29
oktober 2020 precies 100 jaar bestaat. Een zeer grote mijnpaal.
Ruud Lubken
Voorzitter sv DONK

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

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

1E NIEUWSBRIEF JUBILEUM SV DONK 100 JAAR
SV DONK bestaat volgend jaar 100 jaar. Er is weer een jubileumcommissie
benoemd die al een tijdje druk bezig is met dit jubileum.
De commissie bestaat uit: Ruud Lubken, André van Zijl, Corry van Kralingen,
Paul Schippers, Renée Lubken, Per Lubbers, Frank Moons, Niek van der
Sprong en Gerrit Schinkel.
De jubileumcommissie zal de leden regelmatig (o.a. via een nieuwsbrief,
website en FB) op de hoogte houden van de invulling van het programma.
U kunt alvast de volgende data in uw agenda noteren:


Zondag 5 januari 2020
o
Nieuwjaarsreceptie; de officiële aftrap van het jubileumjaar.



Zaterdag 2 mei 2020
o
Open Dag; SV DONK promoten in Gouda en omgeving.



Zaterdag 29 augustus 2020
o
Reünie voor leden en oud-leden.



Zaterdag 31 oktober 2020
o
Grote feestavond.

CLUB VAN 100
Om het jubileumprogramma van SV DONK mede mogelijk te maken is er een
CLUB VAN 100. Voor 100 euro bent u lid van deze exclusieve club. U kunt ook
met meerdere personen donateur worden (ook b.v. een heel elftal kan voor
100 euro lid worden).
De namen van deze donateurs komen op een speciale plaquette te staan die
een mooie plaats krijgt in de kantine. Ook krijgt u uitnodigingen voor de
speciale jubileumactiviteiten.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL97 ABNA 0235 6040
t.n.v. P.B. Lubbers, o.v.v. “Club van 100 sv DONK”. U kunt ook betalen aan de
bar.
Op de leestafel in de kantine liggen folders van de Club van 100.
Probeer zo veel mogelijk leden (ook niet leden mag natuurlijk) warm te maken
voor deze exclusieve club van 100.
Er zal ook een jubileumboek worden gemaakt
Namens de jubileumcommissie
Gerrit Schinkel

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

De Technische Commissie
Periodetitel DONK 2
DONK 2 is er in geslaagd om de eerste periode in de reserve 1e klasse te
veroveren. Een overduidelijke 7-1 winstpartij tegen VELO 2 in een
inhaalwedstrijd was daarvoor voldoende. Hiermee zijn de mannen van Remco
Overkamp, Jurgen Paap en Kees Vat aan het einde van het seizoen in ieder
geval verzekerd van nacompetitie voetbal. Een promotiekans naar de reserve
hoofdklasse, een unicum in de clubgeschiedenis. In de reguliere competitie
speelt het tweede inmiddels mee in de top van het klassement. Antibarbari 2
en CVV Zwervers 2 lijken de grootste concurrenten. De goede mix binnen
DONK2 van jonge energieke honden en een aantal routiniers staat als een
huis. Als deze combinatie zo blijft strijden en spelen behoort de hoofdprijs aan
het einde van de rit uiteindelijk ook tot de mogelijkheden. De nacompetitie
pakt niemand ons meer af ieder geval.
DONK O23
Met DONK O23 spelen we ook dit jaar weer in de interne competitie. Jonge
senioren en spelers uit JO19 maken hier deel van uit. In die competitie doen
ook vv Groeneweg, Soccer Boys en Floreant mee. De 2 eerste wedstrijden
leverden 2 winstpartijen op, op dinsdag 3 december is de derde wedstrijd
tegen Floreant gespeeld. De uitslag is op het moment van schrijven nog niet
bekend.
Evaluaties technische staf en begeleiding selectie
Het is alweer december en dus is het ook al weer zaak naar de toekomst te
gaan kijken. De TC zal de komende periode de evaluaties opstarten met de
hoofdtrainer, de assistent-trainers alsmede de begeleiding van de selectie. We
hopen u zo spoedig mogelijk over de vorderingen te kunnen informeren
Trainingskamp A-selectie
De A-selectie van sv DONK zal van 10 t/m 12 januari 2020 haar traditionele
Trainingsweekend afwerken. De locatie wordt dit jaar Groningen. Er zal op
vrijdag getraind en op zaterdag gespeeld worden door DONK1 en DONK2
tegen vv Helpman uit Groningen (3e kl). Daarnaast organiseert de SLC de
nodige teambuildingsactiviteiten. De selectie keert zondag weer terug in
Gouda.
Voorbereiding 2e seizoenshelft
Naast de 2 oefenwedstrijden in Groningen oefent DONK 1 in januari ook nog
tegen Aarlanderveen, RKDEO en Be Fair en speelt DONK 2 tegen ESTO,
RKDEO en Be Fair. Juiste data en tijden kunt u t.z.t. vinden op de website

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

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.

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

De JOC
Wij zoeken jou!
De JOC van SV Donk is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, ben jij die
enthousiaste aanpakker, met leuke ideeën, die naast het voetbal graag met
kinderen bezig is, graag dingen bedenkt en opzet, dan zoeken wij jou!
Wij als JOC organiseren onder andere de Sint viering, spelletjesavond, kamp,
Halloween, JAVD, etc.
Vergaderen 1x in de 6 weken.
Heb je interesse of vragen mail dan naar joc@svdonk.nl

Wie en wat is de JOC
Graag stellen wij ons aan jullie voor, wij zijn de JOC (Jeugd Ontspannings
Commissie) van SV Donk.
De volgende leden maken deel uit van de JOC; Justin Vat, Kelvin Vat, Tamara
Blom, Charlie Hählen, Angelique Been, Wendie Verkaaik, Werner Overkamp,
Kim de Jong.
De JOC verzorgt oa de Sinterklaasviering, Halloween, spelletjesavond, kamp,
loterijen, Jeugdavondvierdaagse en allerlei andere leuke activiteiten naast het
voetbal.
Wij zijn een vrijwillige commissie die met o.a. vrijwillige bijdragen, sponsoring,
loterijen, leuke activiteiten organiseert.
Ook de opbrengst van de blinde pool die bij iedere thuiswedstrijd van Donk 1
wordt georganiseerd, komt ten gunste van de JOC.
Deze wordt gelopen namens de JOC door Mychel Lam en André Busdorf
ondersteund door selectie leden en JOC leden.
Heb je leuke ideeën voor ons, tips of suggesties, laat het vooral weten.
Ook sponsoring, dit kan in de vorm van een bijdrage maar ook loterij
benodigdheden of een extraatje tijdens activiteiten, etc. zijn altijd welkom.
Lijkt het je leuk vrijwilliger te worden bij de JOC zie dan de oproep verderop in
de nieuwsbrief.
Je kunt ons bereiken via joc@svdonk.nl

Activiteitenkalender 2019-2020

Zondag 22 december 2019
Kerstborrel van 15 tot 18 uur
Zondag 5 januari 2020
Wedstrijd OUD DONK tegen DONK 1 en
aansluitend Nieuwjaarsreceptie en opening Jubileumjaar
Vrijdag 17 januari 2020
FIFA-avond op sv DONK voor jeugd vanaf
13 jaar en selectiespelers
7 maart 2020
DONK Open Dartavond
Zaterdag 2 mei 2020
Open dag sv DONK 100 jaar
Di 12 tm vr 15 mei 2020 Avondvierdaagse
Zondag 31 mei ‘’20(1e Pinksterdag)
Lagere Elftallen J. Thoen Toernooi
op sv DONK
Zaterdag 6 juni 2020
Toernooi G-voetbal op sv DONK
Zaterdag 13 juni 2020
Jeugdtoernooi bij sv DONK alle
jeugdteams(niet JO19)
Zaterdag 20 juni 2019
Nacht van DONK
Weekeinde 26,27,28 juni 2020
Pupillenkamp
Zaterdag 4 juli 2020
Jeu de Boules DONK Open
Donderdag 20 augustus 2020
Voorbereidingstoernooi sv DONK 1(2
wedstrijden)
Zaterdag 22 augustus 2020
Voorbereidingstoernooi sv DONK 1(2
wedstrijden)
Zaterdag 29 augustus 2020
REUNIE sv DONK 100 jaar op sv DONK 15
tot 20 uurZaterdag 31 oktober 2020
Feestavond sv DONK 100 jaar

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

--------------------------------------------------------De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 06 januari 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 06 januari 2020
Maandag 03 februari 2020
Maandag 02 maart 2020
Maandag 06 april 2020
Maandag 04 mei 2020
Mocht je tussendoor een belangrijke mededeling hebben laat het me weten
dan is er altijd wat mogelijk.

