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Nieuwsbrief "De Donkiaan" 

 
Woensdag 12 juni 2019 

 

 
 

 
donkiaan@svdonk.nl 

 

 

 
 
Bestuur Nieuwsflits 
 
 
Voetbalgebeuren 
De maand mei hebben we achter ons gelaten en de maand juni heeft ons 
positieve dingen opgeleverd voor de vereniging. De laatste 
competitiewedstrijden zijn inmiddels gespeeld en dat heeft geresulteerd in het 
behalen van de nacompetitie door DONK 1 voor promotie naar de 2e Klasse. 
Maandag 10 juni jl was het zover en op het veld van Moerkapelle. DONK 
begon goed aan de wedstrijd, maakte 1-0 maar zakte daarna ver terug. 
Stompwijk maakte op slag van rust gelijk, DONK knokte zich in de 2e helft 
weer naar een voorsprong, maar ook die werd in de reguliere speeltijd weer 
teniet gedaan. In de verlenging was het weer DONK die een voorsprong nam, 
deze verdubbelede en weer kwam Stompwijk terug, in dit geval tot op 1 

doelpunt, DONK maakte de 5-3 en in blessuretijd viel de 5-4 alsnog van 
Stompwijk. De spanning werd er ingehouden door de scheidsrechter, maar 
uiteindelijk verloste hij iedereen van de spanning en is DONK weer een 
tweedeklasser. Na een vreugde uitbarsting bij Moerkapelle, kwam met de bus 
aan op DONK waar een supportsschare de spelers verwelkomden met een 
applaus. Hierna werd door de voorzitter Ruud Lubken een felicitatie namens 
het bestuur over gebracht aan de spelersgroep en begeleiding, waarna Patrick 
Akerboom de spelers en begeleiding een voor een naar voren riep om hen te 
huldigen en werd er nog ee knalfeest gehouden onder de swingende klanken 
van onze Huis Dj jeroen de Jong. Alle spelers, begeleiding en supporters, van 
harte gefeliciteerd. 
 
Donk 2 heeft na het behalen van het kampioenschap ook de laatste drie 
wedstrijden in de competitie, waarvoor hulde en is uiteindelijk met 15 punten 
voorsprong kampioen geworden. Succes volgend seizoen in de res. 1e Klasse. 
DONK 3 heeft in hun competitie de 2e plek behaald en mocht daardoor ook 
nacompetitie spelen om promotie naar de res. 2e Klasse. 2 juni jl. was de 
tegenstander CWO 2 en in deze wedstrijd bleek dat de zenuwen te veel 
invloed hadden op het spel van DONK en dus ging CWO er met een 4-2 
overwinning vandoor. Jammer maar helaas. Volgend seizoen nieuwe kans. 
 
DONK 4 is op een keurige tweede plek geëindigd, DONK 5 op de 12e plek en 
DONK 6 is ook op een 2e plaats geëindigd. 
Zaterdag 1 maakte het op het einde nog spannend door een ruime voorsprong 
in de competitie bijna te verspelen, maar is uiteindelijk toch kampioen 
geworden, klasse mannen. 
DONK  Veteranen kon dit seizoen geen kampioen worden en is op een 4e plek 
geëindigd, evenals Vrouwen Zaterdag 1 
 
Bij de jeugdteams heeft de JO14-1 alsnog het kampioenschap behaald in de 
laatste spannende wedstrijd tegen Nieuwerkerk. DONK won met 4 -3 en toen 
barstte de feestvreugde los en werd dat in de kantine nog even gevierd. 
Gefeliciteerd jongens en begeleiding. 
De overige teams hebben inmiddels de competitie uit gespeeld en hebben nog 
een groot toernooi bij DONK op 15 juni a.s. en daarna nog de Nacht van 
DONK. Tussendoor gaan de kleintjes nog op kamp met de JOC in het 
weekeinde van 20-22 juni a.s. 
 
 

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

 
 

--------------------------------------------------------- 
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Overleg Gemeente: 
De gesprekken met de Gemeente lopen nog steeds, alleen nu via mail over 
WOZ, onderhoud complex e.d. We blijven proberen de Gemeente en 
SportpuntGouda te laten bewegen richting clubs, in plaats van dat ze de clubs 
tegenwerken met allerlei belastingen en niet uitgevoerde werkzaamheden bij 
de verenigingen in heel Gouda. Op 20 juni zal er ook weer een gesprek zijn 
met alle voorzitters van de voetbalverenigingen(zonder GSV) over de WOZ en 
onderhoud complexen. 
M.b.t. de WOZ die DONK nog moet betalen over de jaren 2016-2017 en 2018 
is een betalingsregeling getroffen, waardoor we deze drie bedragen die 
halverwege 2019 in rekening zijn gebracht ook in drie jaar gaan voldoen.!!  
Verder hebben ze geopperd om de constructie die wij hebben, omtrent het 
betalen van een bijdrage voor de kleedkamers m.b.t. een BTW regeling, te 
gaan stoppen en afbouwen in 5 jaar tijd. Dit zou betekenen dat er een 
behoorlijke jaarlijkse kostenpost aan zit te komen de komende jaren en die 
eigenlijk niet is op te brengen voor onze vereniging. Wij zijn hier tegen in 
bezwaar gegaan en moeten kijken of we de afspraken die we 10 jaar geleden 
met de gemeente hebben gemaakt, terug kunnen vinden in ons archief, om 
zodoende sterker te staan tegenover de gemeente. De gemeente heeft 
aangegeven te wachten met de beslissing hierover, totdat zij onze info m.b.t. 
de afspraken hebben ontvangen. (Wordt vervolgd.) 
Verder hebben we nog gesproken over: onderhoud op ons complex, toezicht 
op parkeerplaats en toegankelijkheid vanuit de wijk Westergouwe naar DONK. 
Ook hierover gaan we binnenkort weer een keer om de tafel met gemeente. 
 
 
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 eventueel ziekenauto’s kunnen niet op ons 

complex komen. Bij calamiteiten kan het voor komen dat uw auto zal worden 
weg gesleept. Geldt ook voor de voorzitter.. 
 
 
Overige activiteiten 
Het lijkt nog een eind weg, maar achter de schermen wordt er alweer hard 
gewerkt aan de activiteiten, die eind van het seizoen altijd plaatsvinden en 
enkele activiteiten hebben al plaats gevonden. In het Pinksterweekeinde was 
het helaas vrij slecht weer, regen e veel wind, maar zondag 9 juni met het 
Jober Thoen toernooi voor Lagere elftallen waren de weergoden ons redelijk 
goed gestemd, zodat het in ieder geval droog was met een flauw zonnetje. De 
dag zelf was weer een zeer geslaagde dag, met dank aan alle vrijwilligers die 
deze dag tot een succes hebben gemaakt, de organisatie, scheidsrechters, 
barmedewerkers, schoonmaakmensen, barbecueër etc.  DONK 4 was de 
winnaar van het toernooi.  
De toernooicommissie is druk om op zaterdag 15 juni a.s. een toernooi te 
organiseren voor nagenoeg alle jeugdteams, jongens en meisjes. 
Ook de JOC zit niet stil. Zo zijn de voorbereidingen van het pupillenkamp in 
volle gang en was DONK dit jaar met een mooie grote groep aanwezig bij 
Avondvierdaagse en heeft DONK zo weer kunnen promoten. 
De organisatie van de Nacht van Donk is in volle gang en binnenkort zal er 
een tipje van de sluier gelicht worden m.b.t. het programma. 
En als laatste, de jubileumcommissie. Ook zij zijn al actief om het 100 jarig 
bestaan van onze vereniging tot een onvergetelijk festijn te maken en 
beginnen al data in te vullen met activiteiten in het jubileumjaar 2020. 
Komende weken volgen enkele overleggen met de diverse commissies, om 
ook van hen kant medewerking te vragen en ideeën te overleggen. 
 
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 
 
 
 
 
 



 
 
 
Van de Technische Commissie (TC) 
 

2e Pinksterdag 10 juni 2019, een memorabele dag in de geschiedenis van 
onze (bijna) honderdjarige club. Voor de derde keer in de clubgeschiedenis 
gepromoveerd naar de 2e klasse. Een mooie en (gezien de huidige 

ontwikkelingen in het zondagvoetbal) ook noodzakelijke stap. We hebben er 
met volle teugen van genoten en dat blijven we ook nog wel even doen. 
 

Seizoen 2018-2019 heeft hiermee een even passend als dikverdiend slot 
gekregen. Nadat op 5 mei (Bevrijdingsdag) DONK 2 kampioen werd, is nu dus 
op tweede Pinksterdag ook de promotie van DONK 1 een feit. Dat ook de 
voorzitter zijn verjaardag vierde, maakte het feest op de feestdagen 
compleet.  

 

 

 

We kunnen een dag later wel spreken van een heel succesvol seizoen. 
Allemaal zelf afgedwongen en eigenlijk nergens iets gekregen wat we niet 
verdienden. Zowel bij DONK 1 als bij DONK 2 niet. Bij DONK 1 bovendien ook 
nog eens in een seizoensplanning met twee aparte helften. De eerste met te 
veel zwakke broeders en de tweede met gewoon een hele sterke competitie (4 
van de 5 bovenste ploegen spelen volgend jaar 2e klas en daar kan RKDES 
ook nog bijkomen).  
 

Wat echter het allermooiste is, is dat we dit ook nog eens volledig op eigen 
kracht doen. In de achterliggende jaren hebben we vanuit een eigen 
opleidingsgedachte het merendeel van de spelers die nu in DONK 1, DONK 2 
en DONK 3 spelen zelf opgeleid en begeleid. Daarmee hebben we de selectie 
weer een volledig eigen DONK gezicht gegeven. Grotendeels met ook nog 
eens echte Donkianen als (ook weer deels zelf opgeleide jeugd-) trainers en 
elftalbegeleiders. Dan is het ook weer heel mooi om te zien dat een groot 
gedeelte van de selectiespelers zich ook nu alweer verdienstelijk maakt als 
jeugdtrainer en of JOC-lid. Iets van een cirkel die rondgemaakt wordt...  
 

 

Natuurlijk zat er in de pakweg laatste 3 a 4  lichtingen voor DONK begrippen 
het nodige talent, maar we hebben ook de kans gepakt met deze jongens aan 
de slag te gaan en ze gericht te begeleiden naar en in selectievoetbal. En 
natuurlijk zijn we nog steeds maar gewoon een 2e klasser en doen we ook 
heel veel gezellige dingen. Voetbal is immers slechts de belangrijkste 
bijzaak...Maar het mooie van de huidige groep is dat men steeds beter is gaan 
leren begrijpen wanneer gezelligheid, plezier en presteren moeten 
samenkomen en wat daar voor nodig is.  

 

 

 



 

 
 

De grote getale DONK-supporters in Moerkapelle (met de georganiseerde 
dubbeldekbus, op de fiets of met eigen vervoer) gaven aan ook steeds meer 
Donkianen zich weer zijn gaan herkennen in de selectie. Er waren heel veel 
oude bekenden die getuige wilden zijn van de promotie. Oud-spelers, oud-
supporters en zelfs oud-trainers en oud-elftalbegeleiders van DONK 1. Dat 
was mooi om te zien. De wedstrijd was op zijn zachts gezegd niet onze beste, 
maar een een aantal doelpunten waren wel van grote schoonheid. De 
ontlading die na de verlenging volgde was dat ook. Het feest na afloop in de 
kantine was fantastisch en zeker voor herhaling vatbaar. Op 29 juni bij de 
Nacht van DONK doen we alles met alle Donkianen nog eens zachtjes 
overnieuw. 

  

Daarna gaan we met welverdiende zomervakantie om vervolgens in het 
nieuwe seizoen onze huid duur te gaan verkopen in een hele mooie (hopelijk 
regionale) 2e klasse, met DONK 2 in de reserve 1e klasse en met DONK 3 dat 
komend seizoen mogelijk wel de sprong naar de reserve 2e kl kan maken. 

  

We hebben een mooie spelers- en begeleidingsgroep. We hebben in de 
randvoorwaarden voor een 2e klasser een heleboel supergoed geregeld en we 
roeien daarmee toe naar ons eeuwfeest. Laten we daar met nog meer 
Donkianen trots op zijn. Selectievoetbal is zeker niet het enige wat telt in een 
gezonde vereniging. En geloof me, ik kan het na een mooie rondreis langs 
vele clubs van allerlei niveau en uit alle uithoeken van het land best aardig 
inschatten. Gezond selectievoetbal en het daarmee spelen op een acceptabel 
niveau is echter wel heel belangrijk voor het breed goed functioneren van de 
vereniging. Het zondagvoetbal staat bovendien nadrukkelijk onder druk in de 
onderste regionen. Laten we deze nu opnieuw gecreëerde situatie dus vooral 
met elkaar koesteren, dan hoeft hetgeen nu bereikt is in mijn ogen niet eens 
het maximale te zijn.  

 

 

Iedereen die direct en indirect de afgelopen jaren zijn steentje heeft 
bijgedragen aan hetgeen dit jaar met het selectievoetbal van DONK bereikt is; 
BEDANKT !!! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Bestel de kaarten voor de Nacht van Donk 
 
 
 
 
De Nacht van Donk op 29 juni 2019 wordt uiteraard met jullie medewerking 
en aanwezigheid weer een schitterende  happening 
 
 
De kaarten voor dit schitterende evenement zijn te verkrijgen in de kantine 
voor slechts € 10,= 
 
 
 
 

 
 

 

Voorkom teleurstelling en wees er snel bij want op is echt op. 
 
Namens de organisatie van de Nacht van Donk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Junioren sv DONK 

 

 
Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden, 
 
Nog een paar dagen te gaan en dan wordt het voetbalseizoen 2018/2019 
traditiegetrouw weer afgesloten met de nacht van Donk op 29 juni. 
Een dag die in het teken staat van sport en spel, maar vooral veel 
gezelligheid. 
 
Net als voortgaande jaren wordt de dag na het voetbalfestijn van de JO17 tot 
en met alle senioren afgesloten met een fantastische feestavond. 
Voor deze avond kan men voor € 10,- een kaart kopen bij de commissie van 
de Nacht van Donk en aan de bar, waarvoor men tijdens het feest ook wat te 
eten krijgt. 
 
Uiteraard zijn we gebonden aan de horecawet. Dit houdt in dat er geen 
alcoholische dranken geschonken mag worden aan leden onder de 18 jaar. Zij 
krijgen bij aanvang van de feestavond een ander kleur polsbandje, zodat het 
barpersoneel weet dat er aan hen geen alcohol geschonken mag worden. Het 
barpersoneel is geïnstrueerd zich hier strikt aan te houden. We verwachten 
hier dan ook geen discussies over. 
Helaas is dit geen garantie dat er door deze jeugdleden daadwerkelijk geen 
alcohol gedronken wordt. Het kan door een ouder iemand gekocht en 
uitgeschonken worden. Wij gaan er van uit dat ouders hier zelf afspraken over 
maken met hun kinderen en op de hoogte zijn van hetgeen hun kinderen 
drinken. Donk kan dan ook NIET aansprakelijk gesteld worden, indien er 
onverhoopt toch iets mis gaat. Dit geldt ook voor het gebruik van verdovende 
middelen in wat voor vorm dan ook (ook de moderne lachgas patronen). 
Wel zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Zo zullen de 

kleedkamers een uur na het spelen van de laatste wedstrijd op slot gaan en 
zal de verlichting daar uit gaan. Ook zal er buiten regelmatig gecontroleerd 
worden en is het verboden zich op te houden op de tribune. Wij willen u allen 
erop wijzen, dat we niet de hele dag als ´politieagent´ op kunnen treden en 
dat het ook voor de organisatie een feestdag/avond moet zijn en vertrouwen 
er dus op, dat u hier zelf met uw kind duidelijke afspraken over maakt. 
De doelstelling is dat na sluitingstijd iedereen weer veilig thuis komt. 
 
       Het Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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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Wat is de vertrouwenscommissie? 
Voetballen bij Donk moet gebeuren in een vertrouwde omgeving, waarin 
spelers en betrokkenen zich veilig voelen. Helaas gebeuren er soms dingen, 
die zorgen voor gevoelens van onveiligheid bij betrokkenen. De 
vertrouwenscommissie van Donk is ingesteld om het bestuur te adviseren over 
het creëren en behouden van een veilige en vertrouwde omgeving, meldingen 
hierover grondig te onderzoeken en eventuele problemen tijdig te signaleren 
en op te lossen.  
 
 
Voor welke zaken kan ik contact opnemen? 
De vertrouwenscommissie behandelt meldingen van leden en betrokkenen 
over omstandigheden bij Donk of gedrag van leden van of betrokkenen bij 
Donk. Meldingen die in behandeling worden genomen kunnen bijvoorbeeld 
gaan over geweld, pesten, seksuele intimidatie of ieder ander ongewenst 
gedrag. Meldingen over voetbaltechnische zaken, zoals elftalindelingen, of 
over problemen met betrekking tot de accommodatie worden niet door de 
vertrouwenscommissie behandeld.  
 
 
Hoe gaat de vertrouwenscommissie met mijn gegevens om? 
De vertrouwenscommissie hecht veel waarde aan de belangen van alle 
betrokkenen bij een voorkomend geval en zorgt ervoor dat de privacy van de 
betrokkenen wordt geborgd. 
 
 
Hoe kan ik een melding maken? 
U kunt een melding maken bij één van de commissieleden of via 
vertrouwenscommissie@svdonk.nl. 
 
 
Ik heb een melding gemaakt. En nu? 
Als u een melding hebt gemaakt, neemt één van de commissieleden contact 
met u op. Als de melding voor behandeling door de vertrouwenscommissie in 
aanmerking komt, dan zullen we dat verder met u bespreken. Dan bespreken 
we ook welke commissieleden de zaak zullen behandelen, welke acties we 

gaan ondernemen en hoeveel tijd daarmee gemoeid zal zijn. De 
vertrouwenscommissie streeft ernaar om de behandeling van een melding zo 
kort mogelijk te houden. Commissieleden die op enigerlei wijze betrokken zijn 
bij een melding, worden bij de behandeling daarvan niet betrokken. 
 
Als het nodig is dat er gesprekken met betrokkenen worden gevoerd, dan 
gebeurt dat altijd door twee commissieleden. Deze gesprekken zijn 
vertrouwelijk en worden in een afgesloten ruimte gevoerd. Van de gesprekken 
wordt een verslag opgemaakt.  
 
Naar aanleiding van de gesprekken en het onderzoek geeft de 
vertrouwenscommissie een advies aan het bestuur. Het bestuur besluit 
uiteindelijk of en zo ja, welke acties ondernomen zullen worden. Hierover 
vindt zo nodig nog overleg plaats met de vertrouwenscommissie. De 
communicatie over eventuele acties naar aanleiding van het onderzoek 
gebeurt door het bestuur. 
 
 
Vragen 
Hebt u nog vragen? Stuur een mail naar vertrouwenscommissie@svdonk.nl, of 
neem contact op met één van de commissieleden. De leden van de 
vertrouwenscommissie zijn Edo Delsasso (vz.), Mustafa Hariti (secr.) en 
Mariëlle Slappendel. Er is binnen de vertrouwenscommissie een vacature 
voor een vierde lid. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen 
met de vertrouwenscommissie via het hierboven genoemde email adres of 
rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van de 
vertrouwenscommissie. 
 
Namens de vertrouwenscommissie, 
 
Edo Delsasso 
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De JOC 
 
Met 54 kinderen zijn we dinsdag 21 mei van start gegaan. De gezelligheid in 
de groep zat er meteen in, van de jongste tot de oudste, inclusief de 
begeleiding werd er iedere avond luidkeels meegezongen en geoefend voor de 
intocht. Vrijdag 24 mei de intocht, spannend was het zeker voor de 
allerkleinsten. Wat een cadeautjes en snoepgoed hebben ze gehad met als 
klapstuk natuurlijk de fel gele voetbal 
namens DONK. 
 
Heel Gouda weet nu echt wie wij zijn en waar wij vandaan komen: 

WIJ ZIJN SV DONK UIT GOUDA! 
 

 
 
Namens de JOC: alle kinderen, begeleiding en helpende ontzettend bedankt!!  
 

 
 
Jeugdtoernooi  
 
Dit jaar wordt het jeugdtoernooi georganiseerd op 15 juni en is voor de teams 
tot de J-017. 
 
In de ochtend spelen de J-08 tot en met de J-012. 
In de middag spelen de J-014 tot de J-017. Uiteraard ook de meiden. 
 
Voor iedere deelnemer een aardigheidje en per team een beker. 
 

 
 
De JOC zal deze dag een rad van fortuin organiseren en uiteraard zullen er 
genoeg vrijwilligers aanwezig zijn om iedereen van een natje en droogje te 
voorzien. 
Voor de deelnemers staat er deze dag limonade en fruit klaar. 
 
Heb je vragen kan je altijd met een van ons contact opnemen. 
Vanessa Gelderblom , Krista Gelderblom, Kevin Koster, Jeroen Keijser, Pascal 
van Driel, Wouter Lubken en Dennis de Vogel. 

 
 
 
 

 



 

 

 

Oproep! 

Vind je het leuk om af en toe een voetbalwedstrijdje te ‘verslaan’ en met een 

paar leuke foto’s op onze website te plaatsen. De kinderen te interviewen en 

daar een verslag van maken. 

Lijkt het je leuk om de webmasters van Donk van heel veel input te voorzien 

wat allemaal de vereniging aan gaat? Foto’s, stukjes tekst, interviews, etc. 

Zit je heel de dag met je neus in je telefoon op Facebook? Lijkt het je leuk om 

de facebookpagina van Donk volledig onder je beheer te hebben? 

Kan je je vinden in bovenstaande? Is dat je hobby? Lijkt het je leuk om dit 

samen met iemand anders te gaan opzetten? 

Dan ben je de man / vrouw die we zoeken!!!!! 

En willen we je graag in ons team hebben. 

Voor contact met het bestuur hierover mailen naar secretaris@donk.nl 

 

 

 

 

Oproep! 

Begeleiding gezocht voor het G-team van sv DONK. 
 
Na een periode van ruim 10 jaar bij sv DONK als begeleiders van het G-team 
hebben Sjaak Slootjes en Bert van Doorn aangegeven te stoppen met deze 

vrijwilligerstaken bij de G per einde seizoen 2018-2019. 
Wij, als spelers, beleven wekelijks veel plezier aan het voetbal en dus zijn we 
dringend op zoek naar nieuwe begeleiders voor ons  G-team voor komend 
seizoen en wellicht verder. 
Op de woensdagavond traint Max Slinger onze groep en derhalve kunnen we 
ook op de maandagavond nog iemand gebruiken die onze training kan 
verzorgen. (invulling op andere avond kan eventueel besproken worden, maar 
is ook afhankelijk van ruimte op de velden) 
Indien u interesse heeft kunt u zich melden bij Sjaak Slootjes of Hasse 
Vleeming zodat zij u kunnen aangeven wat e.e.a. in houdt. 
Namens de jongens van het G-team, hopen wij iemand te kunnen vinden die 
ons wil begeleiden. 
      Spelers DONK G 
 

 

 

 

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

 
 
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 2019  
 
 
 
 
Zaterdag 15 juni 2019                   Jeugdtoernooi op DONK-complex voor JO8, 

JO9, JO10 en JO12(ochtend)  en  
JO14, JO15, JO17 en 
MO17(middag). 

 
Weekeinde  21/22/23  juni 2019 Kamp Pupillen  
 
Zaterdag 29  juni 2019                 Nacht van DONK voor jeugd en senioren 
 
Zaterdag 6 juli 2019                     DONK Open Jeu de Boules Toernooi 
 
Vrijdag 12 juli 2019                      Medewerkersavond    
    
Donderdag 22 en zaterdag  Voorbereidingstoernooi DONK 1 met 
deelname van  
24 augustus 2019  Olympia, RVC’33 en Groeneweg 
 
Zondag 22 december                    Kerstborrel 
 
 
 
 
 
                     --------------------------------------------------------- 
 

Volg s.v. Donk op Twitter 
 

 
 

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

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op 
Maandag 15 juli 2019 

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 15 juli 2019 
Maandag 02 september 2019 

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