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Nieuwsbrief "De Donkiaan" 

 
Woensdag 08 Juli 2020 

  
 

 
 
Bestuur Nieuwsflits juli 2020 
Nieuws van de Bestuurstafel 
 
Hierbij de laatste Bestuursflits, voordat de vakantieperiode aanbreekt voor alle 
ouders met kinderen en wellicht is de vakantieperiode al aangebroken, voor 
hen, die niet aan de schoolvakantie vast zitten. 
 
Nadat de jeugd vanaf 29 april weer mocht gaan trainen en volwassenen vanaf 
11 mei, zijn we inmiddels weer een stapje verder.  
Alle voetballers en voetbalsters mogen weer “normaal” trainen, dus zonder de 
1,5 meter afstand.  
Dit geldt inderdaad alleen op het veld, want stap je daarbuiten, dan wordt 
iedereen weer gevraagd om 1,5 meter afstand te houden van elkaar maar we 
hoorden wel volop: lekker dat we weer gewoon mogen trainen i.p.v. alleen 

maar oefeningen doen met afstand!  
En dus trainen de meeste groepen nog door tot minimaal de aanvang van de 
schoolvakantie op 20 juli a.s.  
En gelukkig mag ook de kantine weer open.  
Maandag 29 juni heeft het dagelijks bestuur met de barcommissie gekeken 
naar de eisen die worden gesteld aan de heropening van de kantine en 
hebben we besloten om de kantine op woensdag 1 juli  weer open te stellen 
voor iedereen die het DONK-complex bezoekt.  
Tevens mag er weer gebruik gemaakt worden van de kleedkamers met 
douches.  
Let wel: de nieuwe samenleving is momenteel een 1,5 meter samenleving, 
dus in kleedkamers en de kantine moeten we ons allemaal proberen te houden 
aan de regels die de overheid heeft bepaald voor horeca(Kantine en terras) 
dus max 2 personen aan een tafel uit verschillende huishoudens, anders aan 
aparte tafels gaan zitten. Ook bij bestellen aan de bar  moet op de afstand 
gelet worden, etc. 
 
Maar na 3,5 mand geen omzet gedraaid te kunnen hebben, zijn de eerste 
avonden al weer bezocht door ouders, spelers en speelsters en zijn de eerste 
drankjes weer verkocht. Pff gelukkig…..,we mogen weer! 
 
Zoals het er nu naar uit ziet zal in de zomerperiode de kantine op woensdag 
en vrijdag geopend blijven, aangezien er dan door getraind wordt door een 
aantal teams, zodat zij na afloop gezellig wat kunnen drinken. 
 
En dan het nieuwe voetbalseizoen.  
De eerder genoemde datum van 1 september is los gelaten en we mogen 
daarvoor al weer oefenwedstrijden spelen en de eerste bekerwedstrijden staan 
NU (je weet nooit of regels weer worden terug gedraaid of alsnog verder 
versoepeld) gepland in het laatste weekeinde van augustus (29 en 30 
augustus) Vervolgens gaan we dan weer wekelijks wedstrijden spelen, met 
publiek langs de lijn, maar dit mogen maximaal 250 mensen zijn. 
 
De diverse commissies bleven achter de schermen actief, andere commissies 
konden helaas niet veel. 
 
De barcommissie gaat de voorraad weer aanvullen i.v.m. de heropening van 
de kantine en gaat zich ook weer voorbereiden op het nieuwe seizoen en is u 
allen weer erg dankbaar als u zich ook komend seizoen weer beschikbaar wil 
stellen voor een aantal bar- en keukendiensten, zodat we straks weer kunnen 
genieten van een hapje en drankje op DONK. 
 
De Technische Commissie met jeugd coördinatoren en andere commissies 
en recreatieteams hebben de nieuwe indelingen van de teams grotendeels al 
rond en kunnen zich gaan voorbereiden op de start van het nieuwe seizoen. 

 
De Jubileumcommissie gaat zich komende week beraden op het restant van 
het Jubileumjaar en zich vast weer voorbereiden op alle doorgeschoven 
activiteiten naar het jaar 2021. 
 
De onderhoudsploeg van de maandagmorgen is ook weer goed op dreef om 
het complex weer netjes bij te houden: mannen (en vrouwen) bedankt voor 
jullie inzet. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Contract Kledingleverancier en nieuwe tenue van sv DONK: 
Onlangs hebben de leden zich kunnen uitspreken over het nieuwe tenue. De 
stemming is gehouden en de stemmen zijn geteld door een onafhankelijke 
persoon. Uiteindelijk bleken 133 personen een stem te hebben uitgebracht. 
Hiervan waren 110 personen voor en 23 personen tegen het voorstel van het 
nieuwe tenue. Het bestuur zal met een afvaardiging van de tegenstemmers 
hun argumenten nog bespreken in klein comité.                                 
Inmiddels is achter de schermen door Pieter van Houten hard gewerkt in 
samenwerking met Voetbalshop.nl om het nieuwe tenue verder uit te rollen 
met bijbehorende trainingskleding, tassen etc. Op de website staat de nieuwe 
leverancier vermeld: Voetbalshop.nl en daar kunt u zien wat sv DONK 
momenteel qua kleding te presenteren heeft. (Verdere informatie vindt u 
verder in deze nieuwsbrief). Nu moet ook het logistieke gedeelte nog 
ingepland worden, zodat alle teams van sv DONK bij aanvang van de eerste 
beker/competitiewedstrijden in het nieuwe tenue kunnen spelen. Wij zijn 
daarbij ook afhankelijk van u als spelend lid, om er voor te zorgen dat u dit 
tenue in huis heeft bij aanvang van het nieuwe seizoen. 

Het eerste shirt wordt u aangeboden door sv DONK. Het broekje en kousen 
moet u er dan zelf bij kopen, tegen een aanbiedingsprijs. Het bestuur tracht 
enkele momenten in te plannen op DONK, waar u dan het shirt kunt komen 
afhalen en waarbij ook gepast kan worden, zodat u allen de juiste maat heeft. 
Met teams die nu gesponsord waren, wordt een oplossing geregeld. Alle 
dames en meisjesteams worden geacht met het logo van ING te gaan spelen 
op het tenue, dus ook dit moet nog geregeld worden. 
Omdat de vereniging de kleding voor de selectie verzorgt, krijgen de spelers 
die in de  selectie zitten geen eigen tenue. Dit wordt centraal door sv DONK 
geregeld. 
Als er iets niet helemaal goed gaat in de logistiek, vragen wij u hier begrip 
voor te hebben en kan het misschien nog voorkomen dat een 1e  of 2e 
wedstrijd nog in het oude tenue gespeeld moet worden. Mede door 
Coronamaatregelen en vakantieperiode kan e.e.a. iets vertraging oplopen. 
 
 
Penningmeester 
Helaas is het ons nog steeds niet gelukt om iemand te vinden, die eind van dit 

seizoen het penningmeesterschap van Marjo Rijnsburger over gaat nemen. Dit 
betreuren we zeer, want we hebben echt iemand nodig, die onze centjes 
beheerd. Mocht u twijfelen, neem dan gerust contact met iemand van het 
Bestuur op voor wat meer informatie. Naast het penningmeesterschap doet 
Marjo nog veel meer. Uiteraard is dit geen must voor diegene, die zich aan 
meldt en is het ook mogelijk om deze functie met zijn tweeën te vervullen, 
zodat het wat betreft tijd wat makkelijker is om deze taak tot u te nemen. 
 
 
Afgevaardigde Lagere elftallen 
Ook missen we in het Bestuur nog steeds een afgevaardigde voor de lagere 
elftallen. Het zou erg fijn zijn, als iemand zich aanmeldt om deze doelgroep te 
vertegenwoordigen. Ook hier geldt: voor vragen…neem contact op met 
iemand van het bestuur of via secretaris@svdonk.nl. 
 
 
AED en BHC-certificaat 
We zijn net als een aantal jaren terug aan het bekijken of er ook de 
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, indien u dit nog niet hebt gedaan, (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 (n)iemand is, die weet hoe dit werkt. 
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Interne Trainerscursus 
Bij de jeugd volgen 11 eigen trainers 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.  
Er zijn 2 cursusavonden geweest en er moet er nog 1 volgen plus een 
terugkom avond.  
Door de Corona uitbraak kon de cursus nog niet afgemaakt worden en zal dit 
in het najaar weer worden opgepakt. 
 
 
Ambassadeur meiden- en  Vrouwenvoetbal en Bondscoach Nederlands 
Vrouwenteam Sabrina Wiegman maakte op 23 juni jl. bekend dat sv DONK 
een driejarig sponsorcontract krijgt van de ING voor promotie van het 
vrouwen en meidenvoetbal bij sv DONK. 
DONK krijgt dit contract, omdat zij net als bijna 200 clubs dit voorjaar een 
plan heeft ingediend om het meiden- en vrouwenvoetbal verder te 
ontwikkelen binnen hun vereniging.  
Op basis van dit voorstel is DONK door de jury geselecteerd als één van de 60 
clubs waar ING een sponsorcontract mee aangaat.  
ING en de KNVB willen zo samen met de clubs het meiden- en 
Vrouwenvoetbal verder professionaliseren en ontwikkelen.  

KNVB en ING zetten zich samen in om het meiden- en vrouwenvoetbal verder 
te ontwikkelen. 
Het moet ‘normaal’ worden om bij voetbal ook meteen te denken en te praten 
over meiden- en vrouwenvoetbal.  
De gezamenlijke ambitie van de KNVB en ING is dan ook om het meiden- en 
vrouwenvoetbal nóg meer te integreren in de voetbalwereld.  
De komende vijf jaar werken de KNVB en ING gezamenlijk aan een groei van 
25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden en 25% meer vrouwelijk kader bij 
amateurclubs. DONK is een van de clubs, die met hun pitch laat zien dat ze 
het meiden- en vrouwenvoetbal een warm hart toedragen en echt willen laten 
groeien.  
De motivatie en passie spat er vanaf en wij zijn blij dat wij als ING ook in deze 

tijd hier aan kunnen bijdragen”.  
Alle tijd die hier vooraf is ingestoken door enkele mensen heeft dus dit mooie 
contract opgeleverd.  
KLASSE Karin Moons en Pieter, Bedankt 
 
Tot slot: Houdt je allemaal vooral aan de adviezen van de overheid, zodat we 
met elkaar kunnen proberen gezond door deze crisis heen te komen en we 
elkaar in de zomerperiode weer op ons complex mogen begroeten. 

 
       Het Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

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


 

 

 

Voetbalshop.nl / NIKE-Donk 
 
Vanaf 1 juli is Voetbalshop.nl de nieuwe kledingsponsor van sv DONK.  
Zoals u weet voetballen we aankomend seizoen in een nieuw Donktenue van 
het merk Nike, dat speciaal door Voetbalshop.nl ontworpen is voor de sv 
DONK.  
De sv DONK heeft samen met “Voetbalshop.nl” een range van NIKE 

kledingitems samengesteld die als officiële sv DONK items via de webshop 
beschikbaar zijn.  
U krijgt standaard 10% korting op de sv DONK gerelateerde items, acties 
uitgezonderd.  
Via de button / link op onze eigen website wordt u automatisch doorgelinkt 
naar de sv DONK webshop bij Voetbalshop.nl  
Indien u interesse heeft of andere sportkleding/artikelen nodig heeft, kunt u 
dit ook bekijken en eventueel bestellen op de site van Voetbalshop.nl.  
Binnenkort ontvangt u nadere informatie m.b.t. het gratis wedstrijdshirt dat 
door sv DONK beschikbaar wordt gesteld. 
 

 
 
Bestuur 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. 
 

 
 
                     --------------------------------------------------------- 
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G - Team 

 
 

 

  
 

 
 
De sv DONK leiders  van het G- team zijn: 
Sjaak Slootjes (sjaaktherese@hetnet.nl)  
en  
Hasse Vleeming (hassevleeming@hotmail.com) 
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De spelerspasfoto kan gewijzigd worden 

 
Tot en met 31 oktober is het mogelijk om de spelerspasfoto te wijzigen. Zowel 
ledenadministrateurs (in Sportlink Club), als de teammanagers (in de KNVB 
Wedstrijdzaken app), als de leden (in Voetbal.nl) kunnen in deze periode de 
spelerspasfoto wijzigen. Heel nuttig om vanuit de club aan de leden mee te 
geven dat het belangrijk is dat de leden een duidelijke pasfoto plaatsen. Lees 
hier alles over het wijzigen van de spelerspasfoto. 
 
WIE KAN EEN FOTO TOEVOEGEN? 
In de Voetbal.nl app en website en in de KNVB wedstrijdzaken app 
wordt gebruik gemaakt van profielfoto's. Je kunt je eigen profielfoto 

toevoegen via Mijn gegevens in de Voetbal.nl app of website en in 
KNVB wedstrijdzaken app. Het is tevens mogelijk om een foto door je 
vereniging of de KNVB toe te laten voegen aan jouw profiel. Tenslotte 
kan een teammanager voor elk van zijn teamleden een foto toevoegen 
via de KNVB wedstrijdzaken app.  
Let op: Ben je jonger dan 16 jaar, dan kun je in de Voetbal.nl app en 
in de KNVB Wedstrijdzaken app bepaalde persoonlijke gegevens 
(waaronder de foto) niet zelf wijzigen. Hoe kun je er als jongere onder 
16 jaar dan voor zorgen dat je foto wordt gewijzigd? Antwoord op deze 
vraag vind je hier voor de Voetbal.nl app én hier voor de KNVB 
Wedstrijdzaken app.  
 

 

  
HOE WIJZIG JE EEN FOTO IN DE VOETBAL.NL APP? 
 Zodra je je pasfoto wil wijzigen, ga je in de Voetbal.nl app 
naar 'Instellingen' en daar kies je voor 'Mijn persoonsgegevens'. Klik 
vervolgens op je pasfoto zodat je een nieuwe kunt toevoegen. Zo 
simpel is het eigenlijk. Echt belangrijk is wel, besef dat de foto die je 
toevoegt in Voetbal.nl, ook daadwerkelijk je spelerspasfoto is voor je 
spelerspas. De scheidsrechter moet jou dus aan de hand van deze foto 
kunnen herkennen op het veld. En ben je jonger dan 16 jaar, dan kun 
je zelf niet je eigen foto wijzigen in de Voetbal.nl app en in de KNVB 
Wedstrijdzaken app. Hoe kun je als jongere van onder 16 jaar dan wel 
je foto wijzigen? Hiervoor verwijzen we je naar bovenstaande alinea 
'Wie kan een foto toevoegen' en de daarbij actieve linkjes.  

  

VOOR WIE KAN ER EEN FOTO TOEGEVOEGD WORDEN 
Alleen als je lid bent van een vereniging en/of lid bent van de KNVB 
kan er een foto aan je profiel worden toegevoegd. Het is niet mogelijk 
om een foto aan je profiel toe te voegen als je geen lid van een 
vereniging en/of de KNVB bent.  

  

WAARVOOR WORDT MIJN FOTO GEBRUIKT 
Op Voetbal.nl is je foto onderdeel van jouw profielgegevens. Jouw 
profielgegevens zijn uitsluitend voor jezelf zichtbaar. Verder wordt je 
foto op verschillende plekken in Voetbal.nl gebruikt, zoals in de teams, 
wedstrijdverslagen en man of the match.  

Let op: Je foto wordt ook gebruikt op je spelerspas. 

Zichtbaarheid van jouw foto voor andere gebruikers van Voetbal.nl op 

deze verschillende plekken kun je zelf regelen via het 

onderdeel zichtbaarheid in jouw profielgegevens.  

  
  
 

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000128052-je-foto-in-de-voetbal-nl-en-knvb-wedstrijdzaken-app
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000128052-je-foto-in-de-voetbal-nl-en-knvb-wedstrijdzaken-app
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000149837-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000149836-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar-
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000149836-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar-
https://support.sportlink.nl/solution/articles/9000129378-zichtbaarheid-voetbal-nl-app-website-knvb-wedstrijdzaken-app


 
 

 

7x7 voetbal bij s.v. Donk 
 
 
 
Veteranen 7x7 35+ 
 
De mannen Veteranen hebben de nieuwe data voor eerste helft  

volgend seizoen alweer gepland:  
  
- Vrijdag 25 September 2020  
- Vrijdag 23 Oktober 2020  
- Vrijdag 27 November 2020  
 
Kom gezellig kijken! 
 
 
 

Veterinnen 7x7 Donk 30+ 
 
De dames zijn lekker aan het trainen als het even lukt de hele zomer door we 
hebben immers de zomerstop al vervroegd gehad  

Hopelijk komt er snel weer een programma zodat we weer wedstrijden kunnen 
gaan spelen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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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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. 
 
 
Donderdag 20 augustus 2020 J. Thoen Voorbereidingstoernooi sv DONK 1 
met Olympia, Groeneweg en RVC’33 (2 wedstrijden) N.a.v. coronavirus 
afgelast 
 

 
Zaterdag 22 augustus 2020 J. Thoen Voorbereidingstoernooi sv DONK 1 
met Olympia, Groeneweg en RVC’33 (2 wedstrijden) N.a.v. coronavirus 
afgelast 
 
 
Zaterdag 29 augustus 2020 REUNIE sv DONK 100 jaar van 14 tot 
20,30 uur N.a.v. coronavirus afgelast 
 
 
Vrijdag 25 September 2020 Veteranen 7 tegen 7 
 
 
Vrijdag 2 Oktober 2020              Pubquiz 100 jaar sv DONK N.a.v. 
coronavirus afgelast 
 
 
Zaterdag 17 Oktober 2020 Open dag sv DONK 100 jaar  ??? 
 
 
Vrijdag 23 Oktober 2020             Veteranen 7 tegen 7 
 
 
Donderdag 29 oktober 2020 Proostmoment 100-jarig bestaan 
 
 
Zaterdag 31 oktober 2020 Feestavond sv DONK 100 jaar  N.a.v. 
coronavirus afgelast 
 
 
Vrijdag 27 November 2020 Veteranen 7 tegen 7 
 
 
Zondag 20 December 2020 Kerstborrel 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
JAAR 2021  
  
 
Zondag 3 januari 2021 OUD DONK tegen DONK 1 en Nieuwjaarsreceptie 
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, JO14, JO16,MO15 
 
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  
 
Vrijdag ……… 2021 Pubquiz 100 jaar sv DONK 
  
Donderdag 19 augustus 2021 J. Thoen Voorbereidingstoernooi sv DONK 1 
met Olympia, Groeneweg en RVC’33 (2 wedstrijden)  
 
Zaterdag 21 augustus 2021 J. Thoen Voorbereidingstoernooi sv DONK 1 
met Olympia, Groeneweg en RVC’33 (2 wedstrijden)  
 

Zaterdag 28 augustus 2021 REUNIE sv DONK 100 jaar van 14 tot 
20,30 uur 
 
Vrijdag 29 of Zaterdag  
30 oktober 2020 Feestavond sv DONK 100 jaar   

 

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

Volg s.v. Donk op Twitter 
 

 
 

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

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op 
Maandag 10 Augustus 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 10 Augustus 2020 
Maandag 07 September 2020 

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