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Van de Bestuurstafel 
 
Zondag 7 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie met, traditiegetrouw de 
wedstrijd Donk- oud Donk. Het oude Donkteam was dit jaar wat jonger, maar 
desondanks konden zij het niet winnen van ons huidige 1e team. Lange tijd 
was het 2-2, maar de uiteindelijke eindstand werd 4-2. 
Na afloop hield de voorzitter een kort woordje in de gezellige, drukbezochte 
kantine, waar hij eerst 1 minuut stilte vroeg voor de donkianen, die ons in 

2017 zijn ontvallen en vervolgens een korte terugblik deed op de hoogte en 
dieptepunten van het jaar. 
 

 
 
Na een korte pauze was het tijd voor het huldigen van onze jubilarissen. Dit 
keer 555 jaar jubilarissen. 
Wouter Steenbergen en Sjors van Hanswijk waren beide 25 jaar lid van onze 
vereniging, Wilco Hoonhout (helaas verhinderd door ziekte) 40 jaar, Herman 

Schippers, Ben Overkamp en Jos van der Sprong, 50 jaar, Gerard Moons en 
Ton Bredie 60 jaar en tenslotte hadden we ook nog 3 jubilarissen van maar 
liefst 65 jaar, te weten: Koos van Duuren, Adrie Verhagen en Sjaak Slootjes. 
Alle jubilarissen werden geëerd met het beroemde Donkspeldjes en een bos 
bloemen, die ze overhandigd kregen door 4 jeugdige dametjes. De jeugd heeft 
tenslotte de toekomst. 
 
Daarna was het tijd om ook nog een aantal leden van verdienste te 
benoemen. Marcel van Leeuwen was al voor de 3e keer genomineerd, maar 
steeds niet aanwezig op de nieuwjaarsreceptie. Ditmaal konden we heb 
eindelijk bedanken voor de vele werkzaamheden die hij de afgelopen jaren 
voor de vereniging, zowel achter de bar als voor de jeugd heeft verricht. 
Ook Harry van der Pouw werd benoemd als lid van verdienste, voor de vele 
jaren van keeperstraining. Menig keeper is door Harry opgeleid. Tenslotte 
werd ook Michiel Dessing benoemd tot lid van Verdienste voor de vele jaren 
enthousiasmeren van onze kabouters en tevens ook voor andere 
werkzaamheden, die hij verricht heeft voor DONK. 
  
Tot slot hadden we ook nog een benoeming tot erelid, in de persoon van Ruud 
Lubken. Ruud is al van jongs af aan op allerlei fronten actief voor Donk. Het is 
eigenlijk te veel om op te noemen. Ruud heeft diverse bestuurs- en 
jeugdbestuursfuncties bekleed, heeft jarenlang de scheidsrechters geregeld op 
de zaterdag voor de jeugd, behandeld alle KNVB zaken, enz. enz. 
Kortom: een meer dan terechte onderscheiding. 
Allen van harte gefeliciteerd. 
  
Het Bestuur. 
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Bedankt 
 
 
Beste Donkianen, 
Na 18 jaar leider van het G - elftal te zijn geweest heb ik dit boek zaterdag 2 
december gesloten.  
De spelers wilden dit afsluiten met een overwinning en dat is gelukt. 
Na de wedstrijd ben ik enorm verwend door de spelers en  leiders. 
De afgelopen 18 jaar zijn voorbij gevlogen en kent heel veel hoogtepunten 
waarvan twee keer kampioen worden en het allermooiste,  de uitstapjes naar 
Terschelling. 
Bij deze wil ik alle spelers en leiders nogmaals bedanken voor het cadeau en 
de geweldige herinneringen. 
Voor de toekomst veel plezier met elkaar. 
 
Cees Gelderblom 
 

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

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 

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

 

Verstrekking ledengegevens aan derden. 
  
Er blijkt bij een aantal leden van de SV DONK de misvatting te bestaan dat sv 
DONK de privégegevens van haar leden verstrekt aan derden.  
sv DONK kan en mag de privégegevens van haar leden niet aan derden 
verstrekken en zal dat ook nooit doen als dit niet in de ledenvergadering is 
besproken en daar door de leden toestemming voor is gegeven 
  
De gegevens die bij sv DONK bekend zijn en in sportlink staan zijn beschermd 
en alleen openbaar voor bepaalde mensen binnen sv DONK en de KNVB. 
  
De post en reclame die jullie eventueel van bedrijven ontvangen komen 
dus absoluut niet via de gegevens van haar leden die door sv DONK 
verstrekt zouden zijn. 
sv Donk heeft in 2012 éénmalig de gegevens verstrekt aan de organisatie 
achter de SV DONK Clubcard, dit voor de invoering van de clubcard en een SV 
DONK chipknip systeem. Dit is echter door de tijd ingehaald en nooit verder 
van de grond gekomen, echter is de card nog wel actief en word daar een 
nieuwsbrief over gestuurd vanuit de organisatie achter de clubcard. Alle leden 
die toen lid waren hebben toen via de clubcard organisatie een schrijven met 
de clubcard ontvangen. Hierin een uitleg en de inlog gegevens en ook de 
vermelding hoe je, je daarvoor af kon melden. Met de organisatie achter de 
clubcard, ESC, heeft DONK  goede afspraken gemaakt over de privacy. 
  
In het contract met ESC staat hierover: 
3. Privacy 
3.1. De aan ESC ter beschikking gestelde persoonsgegevens van de 
individuele leden van de Vereniging worden gebruikt voor de productie van de 
individuele ClubCard voor elk verenigingslid afzonderlijk en voor de 
vastlegging ten behoeve van andere onderdelen van het Loyaltyprogramma 
zoals verwoord in artikel 3.3; 
3.2. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt ESC zich aan de wet- en 
regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Indien 
ESC deze gegevens verstrekt aan derden, bijvoorbeeld voor de productie van 
de ClubCard, zal zij alle betrokkenen contractueel de verplichting opleggen in 
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving te handelen. Er 
wordt verwezen naar het Privacystatement op de website van ESC; 
3.3. Persoonlijke gegevens worden zonder toestemming van de houders 
nimmer ter beschikking gesteld aan derden. Deze gegevens worden tevens 
door ESC vastgelegd ten behoeve van de online ClubCard module en ClubMail. 
  
 Kort samengevat; 
De mail adressen zijn 5 jaar geleden , eenmalig, aan ESC (-van de clubcard) 
 verstrekt. 
Alle leden hebben hier toen met het verstrekken van de clubcard, een 
begeleidende brief over ontvangen. 

Afmelden kan alleen door in te loggen op de website en je daar af te melden. 
Zo wordt ook gelijk de clubcard gedeactiveerd. 
  
PR-Commissie SV DONK 
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Schoonmaak 
  
Het clubhuis en de kleedaccommodatie zijn aan de buitenkant grondig 
schoongemaakt.  
Met dank aan Schoonmaakbedrijf Gouda van Michael van Golden die met zijn 
professionele apparatuur dit voor ons gedaan heeft.  
 

 
 
 
Fietsers en automobilisten 
Er zijn nog teveel fietsers met een slechte verlichting of zelfs zonder licht.  
Het is ‘s avonds al weer vroeg donker, dus zorg ervoor dat uw fietslichten het 
doen. 
Zonder licht rijden geeft gevaarlijke situaties en kan tot ongelukken leiden.  
Automobilisten moeten zich realiseren dat de Nieuwe Broekweg een 60km 
zone is. 
Vaak wordt er te hard gereden, wat in combinatie met fietsers gevaarlijk is. 
Advies: probeer te voorkomen dat u achteraf moet zeggen “had ik maar”!!! 

 
 

 
 
 
 
Niet roken in clubhuis en kleedkamers 
Niet roken in clubhuis en kleedkamers wil zeggen dat ook de hal hieronder 
valt! 
 

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

 
 

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

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


 
 
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.  
 
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 
wel een groot probleem!! 

 
Het nieuwe pupillenvoetbal 
  
Met ingang van dit seizoen heeft de invoering van het nieuwe pupillenvoetbal 
tot enige aanpassingen geleid.  
 

 
 
Zo zijn de nieuwe veldjes gemarkeerd en heeft Ben Slootjes, een gewaardeerd 
lid van de MOC, een nieuw wagentje gemaakt om het materiaal te vervoeren. 
Het vorige wagentje was wat aan de kleine kant. 
  
Materiaal en Onderhoud Commissie 
 

--------------------------------------------------------- 
 
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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Activiteitenkalender 2017 / 2018  
 
 
Vrijdag 16 februari 2018  Spelletjesavond JO13 en JO11, MO11 jeugd 
 
Vrijdag 16 maart 2018  FIFA toernooi  JO19, JO17, JO15, MO15, 
MO19 

 
Zaterdag 5 mei 2018  Celebrate For Life feest 
 
Donderdag 10 mei 2018  JO8 en 9 teams Stroopwafeltoernooi bij 
Olympia?? 
Hemelvaartsdag 
 
Dinsdag t/m vrijdag  
15 t/m 18 mei 2018  Jeugdavondvierdaagse  
 
Zondag ………...  2018  Lagere Elftallen Toernooi J. Thoen-toernooi 
 
Maandag 21 mei 2018  DONK JO13… Stroopwafeltoernooi bij 
Olympia 
 
Zaterdag 9 juni 2018                    Jeugdtoernooi op DONK-complex voor JO8, 

JO9, en  JO11(ochtend), JO13 en 
JO15(middag). 

 
Weekeinde 22, 23 en 24 juni 2018 Kamp Pupillen  
 
Zaterdag 16 juni 2018                Nacht van DONK 2.0 voor jeugd en senioren 

(aanvang jeugd vanaf 15.00 uur) 
 
Vrijdag 29 juni 2018 (onder voorbehoud) Medewerkers avond 

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

Volg sv Donk op Twitter 
 

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

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op 
Maandag 05 Maart 2018 

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 Maart 2018 
Maandag 07 Mei 2018 

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