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Nieuwsbrief "De Donkiaan" 
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Bestuur Nieuwsflits 
 
Nieuws van de Bestuurstafel 
U leest de eerste Bestuursflits van het nieuwe kalenderjaar. 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. 
Middels deze Bestuursflits houden wij u op de hoogte van de nodige 
ontwikkelingen binnen DONK. 
 
De kerstborrel was weer goed bezocht met dank aan de vrijwilligers, die dit 
hebben geregeld.  
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is het 100 jarig bestaan geopend met een 
spectaculair filmpje waarin de jubileumcommissie het verleden, het heden, 
maar ook de toekomst voorbij heeft laten komen. Dit filmpje is terug te vinden 

op de Donk site, maar ook op YouTube (https://youtu.be/KvVH4Qfx6-Q), voor 
diegene die het gemist hebben. Tijdens de nieuwjaarsreceptie toonde de 
selectie ook het speciaal ontworpen jubileumtenue. Ook hier kunt u beelden 
van terugvinden op de Donksite. 
 
Er ligt momenteel een verzoek van een BSO, die vanaf seizoen 2020-2021 van 
ons complex gebruik zou willen maken voor de opvang van kinderen. Wij zijn 
met de organisatie in gesprek of deze activiteit tot de mogelijkheid behoort en 
indien hier meer over bekend is zullen wij u informeren. 
 
AED en BHC-certificaat 
We zijn net als een aantal jaren terug, aan het bekijken of er een 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 (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 
niemand is, die weet hoe dit werkt. 
 
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 kan/wil mee praten over het hele beleid 
binnen de vereniging. Uiteraard moeten de centjes in de gaten worden 
gehouden en de daarbij behorende administratieve zaken uit voeren. Verder 
zult u 1 maal in de drie weken een bestuursvergadering bijwonen en 
tussendoor zullen gesprekken met diverse geledingen van de vereniging zijn, 
samen met de voorzitter en/of secretaris. 
 
Voetbalgebeuren periode september – december 2019 
De winterstop zit er inmiddels op en de selectie heeft een geslaagd 
voorbereidend kamp in Groningen gehad en is er hopelijk klaar voor om met 
goede moed aan de tweede helft van de competitie te beginnen. Inmiddels 
zijn de eerste oefenwedstrijden gespeeld met positief resultaat, dus zondag 26 
januari begint de tweede helft van de competitie weer.  
Onze hoofdtrainer heeft aangegeven het nog steeds naar zijn zin te hebben bij 
onze vereniging en voldoende uitdagingen te zien met deze groep en derhalve 
heeft het bestuur op voorspraak van de TC het contract met Pieter van Zoest 
met 1 jaar verlengd. Met de overige trainers en begeleiding lopen de 

gesprekken nog. Wel zullen we op zoek moeten naar een nieuwe verzorger, 
want Fred Klomp heeft aangegeven om vanaf volgend seizoen wat meer tijd te 
willen doorbrengen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. 
 
DONK 1 staat momenteel op een keurige 3e plek en DONK 2 op een 2e plek. 
DONK 3 staat net onder de middenmoot. Afgelopen zondag is de competitie 
weer hervat en hopelijk zijn de resultaten positief geweest, zodat er nog een 
leuke tweede seizoenshelft in aantocht is. 
DONK 2 speelt daarnaast nog in de beker en mag op zaterdag 29 februari a.s. 
om 17.00 uur in Katwijk spelen tegen Quick Boys 3 (res. Eerste Klasse 
zaterdag) en wij wensen hen vast succes toe. 
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De lagere elftallen zijn in het weekeinde van 18/19 januari jl. aan de tweede 
helft van de competitie begonnen zonder verlies, alleen DONK 5 speelde 
gelijk. 
Ook bijna alle jeugdteams zijn weer aan de competitie begonnen in nieuwe 
poules. 
Bij de jeugd zijn 11 eigen trainers begonnen aan een trainerscursus, die 
verzorgd wordt door Patrick Akerboom, die hiervoor via de KNVB 
gecertificeerd is. We hopen dat het geleerde door deze mensen in de praktijk 
toegepast gaat worden en dit ook weer zijn vruchten afwerpt op het voetbal. 
 
Jubileum Donk 100 jaar 
29 oktober 1920 is onze vereniging opgericht en dus bestaan we dit jaar op 29 
oktober a.s. 100 jaar. 
De aftrap van het jubileumjaar heeft plaats gevonden tijdens de goed 
bezochte Nieuwjaarsreceptie op 5 januari jl.  
Op 2 mei is er een Open dag voor alle jeugdleden (behoudens JO19 en Mini-
pupillen), waar vriendjes/vriendinnetjes ook mee naar toe mogen komen en 
we zullen alle bewoners van Westergouwe informeren over deze dag, om zo 
ook nieuwe leden te kunnen werven.  
Op 29 augustus 2020 zal er een Reünie plaatsvinden voor leden en oud-leden 
van 35 jaar en ouder en op 31 oktober 2020 is de Grote Feestavond voor 
leden vanaf 18 jaar en ouder.  
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. 
We zouden het fijn vinden als we 100 bordjes kunnen ophangen op het bord 
van de Club van Honderd, waardoor we deze activiteiten mede kunnen 
realiseren en u als eigenaar van dit bordje daar een onderdeel van bent. Voor 
100 euro wordt uw naam op het bordje gezet en in de kantine opgehangen. 
Dat kan ook een bedrijf of elftal zijn en mogen ook mensen van buiten de 
vereniging zijn. Momenteel zijn de eerste 45 bordjes al “verkocht”. 
Meer info vindt u op de website van sv DONK onder het kopje Jubileum sv 
DONK 100 jaar. 

Hier kunt u zich vanaf heden al aanmelden voor deelname aan de Reünie. 
 
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 regelmatig 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, om zo een 
vinger aan de pols te houden en om het beste te kunnen regelen voor de 
vereniging. Gesprekken verlopen in goede harmonie, maar uitvoering vanuit 
de Gemeente laat regelmatig te wensen over en zeker de snelheid, waarmee 
men reageert of uitvoering aangeeft. Vanaf 4 december 2019 ligt er al een 
gezamenlijk verzoek van de voorzitters van alle Goudse voetbalverenigingen, 
om met de Gemeente om tafel te gaan om te kijken of we een ander tarief 
kunnen gaan betalen of vrijstelling kunnen krijgen. Nog steeds geen antwoord 
gekregen! 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. Op 28 januari a.s. is het 
volgende gesprek. Onlangs hebben we ook vernomen, dat het gemaal wat 
verder op de Broekweg gelegen is, verplaatst zal worden ter hoogte van ons 
complex. Uiteraard hebben we hier ook gelijk op gereageerd om te vragen wat 
dat voor gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid voor onze leden. 
Ondanks dat deze verkeersveiligheid volop onze aandacht heeft, willen we een 
ieder die op de fiets komt er nogmaals op attenderen dat je hier zelf ook 
verantwoordelijk voor bent. Zorg dat de fietsverlichting werkt en je goed 
zichtbaar ben en neem de brug bij de Moordrechtse Tiendeweg om via het 
fietspad het laatste stuk naar Donk te komen. 
 
Zonnepanelen 
De zonnepanelen zijn eind september 2019 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 te 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. 
 
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, ouders en 
overige belangstellenden iets te eten kunnen afnemen in onze kantine. De 
barbezetting is nagenoeg volledig rond voor komend seizoen. Het zou zonde 

zijn als de keuken op enkele momenten dicht is, waardoor ook U niets te eten 
kunt kopen. Wij zien 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 
 

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

 
 
                     --------------------------------------------------------- 
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Beëindiging Lotto provisieregeling sportverenigingen 
 

 
 
In het verleden was er de mogelijkheid om aan je Lotto-formulier een 
vereniging te koppelen, waardoor de vereniging maandelijks een provisie 
kreeg van de Lotto. 
 
Hiervan maakte een aantal leden van onze vereniging gebruik. Deze Lotto 
provisieregeling door de Nederlandse Loterij is beëindigd per 18 december 
2019. Heel jammer dus, want hierdoor lopen we wat inkomsten mis. Onze 
dank gaat vanzelfsprekend wel uit naar al die Lotto-abonnees die ons jaren 
gesteund hebben.  
 
Indien u hierdoor zou willen stoppen met lotto spelen, dan dient u dat bij de 
Lotto zelf kenbaar te maken 
 
Het Bestuur van sv DONK 
 
 
 
Klaverjassen toernooi op 23 mei a.s. 
  
De Sociëteit Concordia uit Gouda bestaat 150 jaar en hebben tijdens hun 
nieuwjaarsreceptie en opening jubileumjaar 
op 11 januari jl  een Koninklijke onderscheiding ontvangen. 
De voorzitter van deze vereniging is Jan Hogenelst en Jan is inmiddels ook al 
65 jaar lid van onze vereniging. 
  
Nu heeft dhr. Hogenelst sv DONK gevraagd om mee te doen aan een 
klaverjastoernooi op zaterdagmiddag 23 mei a.s. 
In de Sociëteit op de Westhaven te Gouda, waar dan 24 mensen voor sv 
DONK klaverjassen tegen 24 mensen van de Sociëteit. 
Er zijn nog drie andere verenigingen uitgenodigd om tegen de Sociëteit te 
klaverjassen en alle punten worden van de 
Individuele mensen van de verenigingen opgeteld en de winnaar wint de 
Concordia beker, welke zal worden uitgereikt in het bijzijn van de pers. 
  
Derhalve zoeken wij 24 mensen die deze middag willen klaverjassen, een 
spelletje, wat niet veel meer gespeeld wordt, maar met name de oudere leden 
kennen dit ongetwijfeld nog we. 
  
Ik zelf zal ook zeker mee oen en naast mij zoek ik nog 23 mensen. 
  
Aanmelden kan bij Ruud Lubken, waarna richting 23 mei nadere informatie zal 
volgen over juiste tijden en locatie. Via mail donkiaan@hetnet.nl of telefoon 

06-55895281 
  
Ik zie de aanmeldingen graag tegemoet. 
 
Ruud Lubken  Voorzitter sv DONK 
 
 
 

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

 
 

--------------------------------------------------------- 
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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 
 
 
 
 
De mannen hebben  een geslaagde 1e helft van de 7-7 veteranen avonden 
seizoen 2019- 2020 gehad. 
 
Hierbij de data voor de 2e helft van dit seizoen. 
-       Vrijdag avond 21-2-2020 
-       Vrijdag avond 20-3-2020 
-       Vrijdag avond 17-4-2020 
-       Vrijdag avond 22-5-2020 
 
Kom gezellig kijken! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 

 
--------------------------------------------------------- 
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De J.O.C. 

 

Het is alweer even geleden, de Sint is al weer lekker terug naar Spanje.  
 

 
 
Maar wij kijken nog met een grote glimlach terug op ons Sinterklaasfeest. 
Dit jaar hadden we een echte Sinterklaas disco met swingende pieten onder 
begeleiding van Jeroen van WiJe the party DJ!  
 

 
 

Zelfs de Sint heeft een dansje mee gedaan en ging vrolijk los en met de 
kinderen van links naar rechts.  
Het was een groot feest, vol gezelligheid en de Sint had voor iedere kind echte 
Donk handschoenen meegenomen.  
 

 
 

Altijd fijn met dat koude weer in deze maanden. 
Sint en zijn Pieten hebben ook erg genoten van de lieve blije swingende 
kinderen op Donk en hebben beloofd er ook dit jaar weer te zijn! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
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 
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Activiteitenkalender 2020 
 
 
CLUB van HONDERD Club die DONK wil steunen met de organisatie 
van de Jubileumactiviteiten.  
 
7 maart 2020             DONK Open  Dartavond 
Zaterdag 2 mei 2020 Open dag DONK 100 jaar 
Di 12 tm vr 15 mei 2020 Avondvierdaagse 
Zondag 31 mei 2020(1e Pinkst.dag) Lagere Elftallen J. Thoen Toernooi op 
DONK 
Zaterdag 6 juni 2020 Toernooi G-voetbal op DONK 
Zaterdag 13 juni 2020 Jeugdtoernooi bij DONK jeugdteams in categorie 
JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13, JO15, MO13 
Vrijdag 19 juni 2020 Jubileumwedstrijd DONK 1 tegen Goudse Elftal 
en aansluitend  sponsoravond met gastspreker 
Zaterdag  20  juni 2020 Nacht van DONK  

Weekeinde 26,27,28 juni 2020 Pupillenkamp 
Zaterdag 4 juli 2020 Jeu de Boules DONK Open  
Donderdag 20 augustus 2020 Voorbereidingstoernooi DONK 1 met 
Olympia, Groeneweg en …..(2 wedstrijden) 
Zaterdag 22 augustus 2020 Voorbereidingstoernooi DONK 1 met 
Olympia, Groeneweg en …..(2 wedstrijden 
Zaterdag 29 augustus 2020 REUNIE DONK 100 jaar 14 tot 20:30u 
Zaterdag 31 oktober 2020 Feestavond DONK 100 jaar 
 
 
 
     
                     --------------------------------------------------------- 
 

Volg s.v. Donk op Twitter 
 

 
 

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

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op 
Maandag 02 maart 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 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. 
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