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Nieuwsbrief "De Donkiaan" 

 
Dinsdag 1 December 2020 

  
 

 
 
Bestuur Nieuwsflits December 

Nieuws van de Bestuurstafel 
 
De laatste maand van het jaar 2020 staat voor de deur. Sinterklaas, de 
Kerstdagen en dan oudejaarsavond met een start naar 2021. 
Wie had vorig jaar kunnen bedenken dat 2020 een jaar zou worden met 
weinig voetbal, omdat een virus, genaamd: Covid 19 het voor elkaar kreeg om 
de hele wereld stil te leggen. 
Het jaar 2020 , ons jubileumjaar, hebben we nog knallend kunnen starten op 
de nieuwjaarsreceptie met champagne en een geweldig leuk filmpje waarin 
werd teruggeblikt op de afgelopen 100 jaar. De oprichting van Donk, maar 
ook de verhuizingen naar diverse complexen, trainers, prominente Donkianen 
etc werden hierin genoemd/getoond. 
 

En toen kwam eind februari dat beruchte virus. Niet alleen alle activiteiten 
rondom het jubileum moesten worden stopgezet, ook de competitie werd 
gestaakt en ondanks dat er lang hoop was, dat dit met een paar weken voorbij 
zou zijn, werd de competitie zelfs niet meer uitgespeeld. De nieuwe woorden 
van 2021 werden: persconferenties, 1.5 m maatschappij, mondkapjes, 
thuiswerken en ga zo nog maar even door. Het Coronavirus beheerste en 
beheerst nog steeds de wereld, want ook de start van het nieuwe seizoen 
werd belemmerd door dit virus. 
 
En hoe hou je dan je vereniging in stand???? 
Want terwijl iedereen aan thuiswerken deed, op zondag niet meer mocht 
voetballen en zich moest vermaken met zappen voor de televisie, spelletjes 
enz. werd er door het Bestuur wel degelijk bekeken hoe nu verder. 
Overleggen (online) met gemeente en Sport●Gouda, met voorzitters van 
andere voetbalverenigingen hoe het er daar aan toe ging, aanvragen indienen 
voor financiële steun van het rijk, overleggen met trainers wat eventueel wel 
zou kunnen, overleggen met de barcommissie voor looproutes toen de kantine 
in de zomer toch nog even open mocht en ga zo maar door. 
Maar wat ons er zeker doorheen heeft geholpen en het allerbelangrijkste is: 
het vertrouwen van de leden. Want ondanks dat een hoop dingen niet konden, 
bleven de leden de vereniging trouw. Waarschijnlijk is dit het grootste 
compliment wat je als bestuur kan  krijgen. 
Ondanks de tegenslag kwamen er toch nieuwe jeugdleden bij en gelukkig 
mocht en mag de jeugd wel blijven trainen met diverse creatieve oplossingen 
van de trainers. We gaan een extra jeugdteam bij de JO8 inschrijven. 
Ook de selectie is weer gaan trainen, 1 x per week in groepjes van 4.  
Nu is het duimen, dat we het coronavirus een beetje onder de duim kunnen 
houden en we hopelijk vanaf januari weer wat meer mogen en wellicht weer 
wedstrijden gaan spelen, al is het maar vast weer zonder publiek, maar dat is 
toch, waar je voor op een sport gaat, om een officiële wedstrijd te spelen 
tegen een andere tegenstander.. 
Ook in 2021 zal Corona niet opeens weg zijn, maar jopelijk komt een vaccin 
snel en mogen we dan weer meer met zijn allen en kunnen we elkaar weer 
tegen komen op ons vertrouwde DONK-complex. We moeten proberen om er 
met elkaar vertrouwen  in te houden. Het komt goed! 
 
In de afgelopen periode is er op ons complex glasvezel aangelegd, zodat we 
nu ook een snellere internetverbinding hebben en u als gast van ons complex 
ook gebruik kan maken van het internet. 
 
Zoals al eerder gemeld hebben we gelukkig een nieuwe penningmeester 
kunnen vinden. Onze nieuwe penningmeester is iimiddels ingewerkt door 
Marjo(waarvoor dank) en bestuurt actief mee. Verder op in deze nieuwsbrief 
kunt u nader kennismaken met Kim de Jong. 
 

Activiteiten als de kerstborrel, oudejaarsborrel, zaalvoetbal en de 
nieuwjaarsreceptie kunnen helaas niet doorgaan, waardoor de afsluiting van 
dit jaar stil zal zijn. Ook de jubilarissen kunnen nog niet gehuldigd worden. We 
hopen dit op een later tijdstip van het jaar te kunnen doen. Uiteraard zullen zij 
wel op de hoogte worden gebracht. 
 
Rest ons nog u allen een goede Sinterklaasavond te wensen, hele gezellige 
Kerstdagen en een goede start van het nieuwe jaar, waar we iedereen weer in 
goede gezondheid hopen te verwelkomen. 
 
Bestuur sv DONK 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Overig Nieuws December 2020 
 
Aanleg glasvezel en WiFi op sv DONK. 
In de afgelopen periode is er een glasvezelkabel aangelegd en een aansluiting 
gerealiseerd op ons complex. Een dezer dagen zal dit worden afgerond en 
kunnen wij en u als gast en bezoeker van onze vereniging  vanaf januari 
gebruik maken van sneller internet en WiFi. 
 
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 binnen sv DONK een leuke 
hobby wordt en is. Hieronder een overzicht van functies waar we dringend 
mensen voor nodig hebben of waar we altijd aanvulling kunnen gebruiken. 
 
Hoewel we al een behoorlijk groot aantal vrijwilligers hebben binnen sv DONK, 
zijn er op een aantal posities nog dringend mensen nodig en kunnen we bij 
andere commissies altijd extra mensen gebruiken. Zeker nu we ook gaan zien 
dat we uit Westergouwe steeds meer nieuwe leden mogen verwelkomen, 
moeten we ook er met zijn allen voor zorgen dat we voldoende kader hebben 
om alles te kunnen organiseren. 
Begeleiding van alle jeugdelftallen 
Om alle elftallen van trainers/leiders kunnen voorzien, doen we een beroep op 
een ieder, die een elftallen zou willen trainen en/of willen begeleiden bij de 
wedstrijden. 
Jeugdommissie 
Extra coördinator die de organisatorische zaken rondom de pupillenteams 
onder zich wil nemen, naast Jeroen de Jong 
KNVB Contactpersoon wedstrijden 
Iemand die contact onderhoud met de KNVB voor het doorgeven van 
wedstrijdwijzigingen, verzoeken tot verplaatsen, uitstel etc. Dit kan 
grotendeels digitaal, maar men moet wel snel reageren op verzoeken van 
DONK leiders richting KNVB. 
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). Ook voor de avonden 
hebben we nog dringend enkele mensen nodig die dit willen invullen. 
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 
Archiefbeheer 
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. 
PR en Communicatie  
Communicatiemedewerker(ster): Mensen die de website regelmatig willen 
voorzien van update informatie m.b.t. wedstrijdverslagen, foto’s interviews 
etc. 
PR: iemand die de communicatie wil doen richting pers(kranten, Gouwestad 
etc) m.b.t. allerlei nieuws vanuit vereniging sv DONK en rondom selectie 
 
Bestuur sv DONK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
De JubileumCommissie 
 
sv DONK 100 jaar 
ZO, de verjaardag zit er op. DONK is inmiddels 100 jaar en ruim 30 dagen. Na 
de verspreiding van de mail onder de leden met filmpje en publicatie op de 
website, hebben we vele felicitaties mogen ontvangen van o.a. Wethouder 
Sport van de gemeente Gouda, dhr. Bunnik, felicitaties van de voorzitters van 
Olympia, Jodan Boys, Ona en Gouda, leden en oud-leden en ook leuke 
reacties gehad op het filmpje. 
 
Gerrit Schinkel is nog steeds bezig met het op orde brengen van documentatie 
voor het Jubileumboek, wat nu uit zal komen als DONK al 101 jaar oud is. 
 
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 67 bordjes zijn verkocht. U 
vindt het bord van de Club van Honderd bij binnenkomst in de kantine aan de 
linkerzijde.  
Kortom, we gaan met zijn allen proberen de laatste 33 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, Niek van der Sprong, Andre van Zijl, Frank Moons, 
Renee Lubken, Gerrit Schinkel  of Ruud Lubken. 
 
Helaas hebben we onlangs, 1 dag voor de verjaardag van sv DOPNK afscheid 
moeten nemen van per Lubbers, die na een periode van ziekte op 23 oktober 
jl is overleden. Wij wensen zijn familie alle sterkte toe om dit verlies te 
verwerken. 
      
 Jubileumcommissie 
 

 
Zaterdag 28 november - Sinterklaas bezoekt s.v. Donk 
 
Het zijn momenteel rare tijden, de sportverenigingen hebben het zwaar te 
verduren.  
Maar gelukkig zijn we als club geprezen met een hoop vrijwilligers die er elke 
week het beste van maken met de jeugd (want die mochten de afgelopen tijd 
en mogen nog wel trainen). 
 
Afgelopen zaterdag was zo'n zaterdag zoals je die, als voorzitter, graag ziet. 
Lachende, spelende, enthousiaste, genietende en vrolijke jeugd- spelers en 
trainers die al vroeg bezig waren met hun trainingsoefeningen.  
 
Totdat er opeens een busje met DJ het complex op komt rijden met in zijn 
kielzog Sinterklaas en zijn 5 Pieten.  De disco ging beginnen en al snel waren 
alle jeugdspelers tot 12 jaar verzameld op het 1e veld om, onder leiding van 
de feestpiet, te zingen en te springen!  
 
Ook probeerde sommige Pieten nog een balletje te trappen maar gelukkig 
konden de jeugdspelers dat vele malen beter. Het was hartstikke leuk en als 
afsluiter kregen alle spelers nog wat te snoepen en drinken mee om thuis op 
te eten. Ook de trainers werden niet vergeten en kregen een boterletter mee 
naar huis. 
 
Ik wil Sinterklaas en zijn zwarte Pieten bedanken voor zijn bezoek aan ons 
mooie Donk complex en de inzet van de vele vrijwilligers om het feest te laten 
verlopen volgens de huidige regels.  
 
Met sportieve groet,  
 
Ruud Lubken 
Voorzitter s.v. Donk  
 
Ps. De foto's zijn te vinden in ons fotoalbum voor alle ouders, opa's en oma's, 
tante's en oom's die er helaas niet bij konden zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://myalbum.com/svdonk-fotos/


 
 
 
 
Medelingen 
 
Overleden 
Helaas is ons ter ore gekomen dat Ben Slootjes afgelopen zondag onverwachts 
is overleden.  
Ben was al een aantal jaren actief bij de maandagochtendploeg en zorgde er 
wekelijks voor, samen met de overige groep, dat het complex na het weekend 
opgeruimd werd en het er weer goed verzorgd bij ligt. 
 
We zullen hem missen en wensen zijn vrouw, kinderen en overige familieleden 
heel veel sterkte toe 
 
Bestuur sv Donk 
 
 

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

 
 

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

Even voorstellen; Kim de Jong (penningmeester vanaf oktober) 
 
Naam:  
Kim de Jong 
 
Woonachtig:  
Gouda  
 
Dagelijks leven:  
Ik werk parttime in het GHZ op de salarisadministratie dus werken met cijfers 
is mij niet onbekend. Ik ben mama van een heerlijke vrolijke dochter Nola (6 
jaar), die om de week ook al gezellig een balletje mee trapt bij de mini 
trainingen op DONK. Met elkaar, zijn wij veel op DONK te vinden dit seizoen. 
Mijn partner, Glenn, is dit seizoen gestart als trainer van de JO19. 
 
Hoe ben ik bij DONK terechtgekomen:  
Bij DONK terecht gekomen????  Ik denk dat ik er geboren ben, althans zo 
voelt het en als ik terugga in mij herinneringen weet ik niet beter dan, dat 
DONK er was en we ieder weekend en woensdag middag op DONK 
doorbrachten. Mijn ouders (Joop en Wilma de Jong) waren allebei actief lid 
van DONK. Eerst als spelers en later in diverse commissies. Automatisch groei 
je dus mee in de heerlijke DONK familie. Zelf heb ik ook nog een aantal jaar 
gevoetbald bij het DONK meisjesvoetbal. Na wat jaartjes er even tussenuit te 
zijn geweest, ging het DONK hart weer kriebelen en ben ik gestart in de JOC 
bij DONK.  
 
Activiteiten/ functies bij Donk:  
JOC lid en Penningmeester  
 
Wat wil je verder nog kwijt:  
Dat we een geweldige vereniging hebben. Leden die de club een warm hart 
toe dragen, maar ook elkaar. Het voelt als een familie en daar mogen we trots 
op zijn met elkaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/svdonk/


 
 
Van de MOC 
 
Parkeren en Veilig Verkeer 
 
 
Parkeren in de vakken 
Bij de aanleg van het sportpark is er een prachtige parkeerplaats aangelegd.  
Ook voor het Polderpark is er later parkeercapaciteit bijgekomen, waar wij 
natuurlijk ook 
gebruik van kunnen maken. 
De gemeente heeft een bord bij de ingang van onze parkeerplaats geplaatst 
met de tekst 
"Alleen parkeren in de daarvoor bestemde vakken”. 
Daar wordt nog wel eens van afgeweken omdat we het liefst zo dicht mogelijk 
bij de ingang  
willen parkeren en de auto dan half in de berm zetten. We willen u erop wijzen 
dat parkeren  
buiten de parkeervakken, dus in de berm, gevaar kan het opleveren i.v.m. de 
zachte grond.  
Ook wordt er door “Handhaving Gouda” regelmatig gecontroleerd op 
foutparkeerders. 
Jongstleden maandagmorgen was het raak en werden 2 Donkleden zowat 
beboet omdat  
ze fout geparkeerd hadden. Gelukkig kwamen zij er met een waarschuwing af. 
 
 
 
Parkeren voor de toegangshekken 
Het mag duidelijk zijn dat parkeren voor de toegangshekken verboden is. Dat 
staat ook  
aangegeven, maar sommigen zijn hardleers en doen het toch. Dat kan een 
groot probleem 
geven omdat er soms een ziekenwagen het terrein op moet. Als die 
ziekenwagen voor de 
foutparkeerder bestemt is, dan heeft hij/zij wel een groot probleem!! 
 

 
 
Fietsers en automobilisten 
Het is ‘s avonds nog steeds donker, dus zorg ervoor dat uw fietslichten het 
doen. Zonder 
licht rijden geeft gevaarlijke situaties en kan tot ongelukken leiden.  
Wij zien nog teveel fietsers met een slechte verlichting of zelfs zonder licht 
fietsen.  
Automobilisten moeten zich realiseren dat de Nieuwe Broekweg een 30/50km 
zone is.  
Vaak wordt er te hard gereden, wat in combinatie met fietsers (met of zonder 
licht) tot 
gevaarlijke situaties kan leiden. 
Advies: probeer te voorkomen dat u achteraf moet zeggen “had ik maar”!!! 
 
 
De Materiaal en Onderhoud Commissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Aan hen die verantwoordelijk zijn voor trainingen en wedstrijden, graag de 
verplaatsbare doelen na gebruik terugzetten in de daarvoor bestemde 
ruimtes. Volgende trainer of elftal wil ook graag een vrij veld. 
 
Bij voorbaat dank, 
De MOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nieuwsflits Barcommissie December 2020 
 
Kom jij in het nieuwe seizoen 2020-2021 het bar- en keukenteam van 
de meest gezellige voetbalclub van Gouda versterken? Meld je dan 
snel aan als vrijwilliger. 
Wij zoeken vrijwilligers voor de volgende diensten: 
 
 
Bar 
- dinsdagavond van 18.00 tot 23.00 uur 
- woensdagavond van 18.00 tot 22.30 uur 
- donderdagavond van 18.00 tot 00.00 uur 
- zaterdagochtend van 08.00 tot 11.00 uur 
- zaterdagochtend van 11.00 tot 14.00 uur 
- zaterdagmiddag van 14.00 tot 18.30 uur 
- zondagochtend van 10.00 tot 13.00 uur 
- zondagmiddag van 13.00 tot 18.30 uur 
 
 
Keuken 
- zaterdagochtend van 09.00 tot 13.00 uur 
- zaterdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur 
- zondagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur 
 
 
Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail naar barcommissie@svdonk.nl. 
Bar- en keukenvergoeding 
Onze vrijwilligers voor de bar- en keuken krijgen een kleine vergoeding voor 
de diensten die zij draaien. 
Deze vergoeding is in principe bedoeld voor eventuele consumpties ( zoals een 
flesje limonade of iets lekkers uit de keuken) die je tijdens je dienst nuttigt op 
de vereniging. 
Koffie, thee en warme chocomel die je verbruikt tijdens je dienst zijn voor 
rekening van de vereniging en kunnen worden afgerekend via de barpas. Alle 
overige consumpties dien je dus zelf te betalen. 

Wij krijgen echter ook wel een signalen van vrijwilligers die een dergelijke 
vergoeding niet echt nodig vinden omdat zij de diensten draaien om op die 
manier iets terug te kunnen doen voor onze vereniging. 
Mocht je geen vergoeding willen ontvangen geeft dit dan door door via een 
berichtje naar barcommissie@svdonk.nl. 
Wil je wel gewoon een vergoeding ontvangen, dan hoef je uiteraard niets te 
doen. 
 

Barcommissie SV Donk 
 
 
 
 
 

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

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

 

mailto:barcommissie@svdonk.nl
mailto:barcommissie@svdonk.nl
mailto:webmaster@svdonk.nl


 

7x7 voetbal bij s.v. Donk 
 
 
Helaas is het erg stil op de velden van de Veteranen en de Veterinnen. 
We hopen snel weer te mogen voetballen 
  
Veteranen 7x7 35+ 
 
Veterinnen 7x7 Donk 30+ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@svdonk.nl
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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. 

Zondag 20 December 2020 Kerstborrel helaas afgelast 
  
JAAR 2021   
Zondag 3 januari 2021 Helaas geen Nieuwjaarsreceptie en wedstrijd Oud 
tegen Nieuw 
Zaterdag  ….maart 2021 Dartavond 
Di 25 tm vr 28.mei 2021 Avondvierdaagse  
Zondag 23 mei 2021(1e Pinkst.dag) Lagere Elftallen J. Thoen Toernooi 
op sv DONK  
Zaterdag 5 juni 2021 Toernooi G-voetbal op sv DONK 
Zaterdag 12 juni 2021      Jeugdtoernooi bij sv DONK jeugdteams in categorie 

JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13, JO15, 
MO13 

Vrijdag 18 juni 2021        Jubileumwedstrijd DONK 1 tegen Goudse Elftal en 
aansluitend  sponsoravond met gastspreker 

Zaterdag  19  juni 2021 Nacht van DONK   
Weekeinde 25,26,27 juni 2021 Pupillenkamp  ??? 
Zaterdag 3 juli 2021 Jeu de Boules DONK Open  

 
 
  

 

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

Volg s.v. Donk op Twitter 

 

 
 

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

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op 
Maandag 11 Januari 2021 

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 11 Januari 2021 
Maandag 08 Februari 2021 

Mocht je tussendoor een belangrijke mededeling hebben laat het me weten 
dan is er altijd wat mogelijk. 

 

mailto:Donkiaan@svDonk.nl
http://twitter.com/svdonk

