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Nieuwsbrief "De Donkiaan" 

 
Woensdag 03 Juni 2020 

  
 

 
 
Bestuur Nieuwsflits juni 2020 
Nieuws van de Bestuurstafel 
 
 
 
Hierbij weer een Bestuursflits, na een periode van stilte rondom het 
voetbalgebeuren. 
Nadat het Bestuur op 12 maart had aangegeven, dat er niet meer getraind 
mocht worden, is er die avond nog vergaderd, maar kon niemand nog 
bevroeden dat het hele gebeuren rondom het Coronavirus een dergelijk 
impact zou krijgen.  
 
Dat hele gebeuren legde de economie grotendeels en de sport helemaal stil. 
Ja, en wat dan?  

We zijn naast ons privé leven allemaal druk met sv DONK  en dan vallen 
opeens de dagelijkse rituelen rondom het voetbal weg: regelmatig 
vergaderen, op zaterdag een wedstrijdje fluiten, op zondag zelf voetballen of 
naar DONK 1 kijken, een bardienst draaien, vergaderen met een commissie, 
etc.  
Opeens werd iedereen gedwongen thuis te zitten. En dan merk je wat je mist! 
Je kunt niet gewoon naar DONK gaan om een biertje te drinken, even een 
etentje doen in een restaurant in de stad, even naar het strand gaan om uit te 
waaien, of gewoon naar je werk gaan.  
Je wordt gedwongen om thuis te werken en voor sommigen was het zelfs 
verplicht “thuis zitten” en afwachten wanneer er weer gewerkt kon worden. 
 
Alles voor de gezondheid en om te proberen het Coronavirus te bestrijden.  
Wij hopen dat u en uw naasten in ieder geval niet zijn getroffen door het 
Coronavirus. 
Helaas is wel iemand uit de DONK gelederen getroffen door het Coronavirus: 
Wilma de Jong, oud speelster van Dames 1.  
Ondanks dat de uitvaart in kleine kring was zijn diverse donkianen naar de 
Goejanverwelledijk gekomen om afscheid te nemen.  
Een mooi gebaar voor de familie.  
 
Dan de boodschap dat het gehele voetbalseizoen wordt stil gelegd; BAM, weg 
kans om te promoveren voor DONK 1 en 2, weg de kans voor zaterdag 1 om 
kampioen te worden.  
De competitie is beëindigd en er zijn geen kampioenen of degradanten.  
Dan de volgende vraag: Wanneer mogen we weer? Wel….als het goed, starten 
we vanaf 1 september met de nieuwe competitie, maar dan wel zonder 
publiek.  
Dat is het standpunt op dit moment van het Kabinet.  
Hoe dat in de praktijk gaat weten we nog niet, maar daar zullen straks nog 
wel veranderingen in komen. 
Vanaf 29 april mocht de jeugd weer gaan trainen.  
He he, gelukkig: er mocht weer wat gedaan gaan worden.  
Wel moeten we aan allerlei eisen voldoen om een en ander mogelijk te 
maken.  
Het bestuur heeft de protocollen doorlopen en alle richtlijnen in werking 
gesteld, zoals o.a. het regelen van toezichthouders, die bij het hek controleren 
of iedereen volgens de bewegwijzering van en naar de velden loopt, er geen 
ouders mee gaan het veld op, de trainers denken aan de 1.5 meter afstand 
etc., maar daardoor kon de jeugd wel weer lekker trainen. 
Vanaf 11 mei kwamen er nog meer versoepelingen en mochten ook de 
ouderen weer gaan trainen. Wel met de restrictie van 1,5 meter afstand, maar 
de spieren kwamen weer in beweging na 2 maanden niets doen.  
Nou ja niets doen:  
We hebben filmpjes voorbij zien komen van wc-papier hoog houden, filmpjes 

van trainers voor de jeugd om thuis oefeningen te kunnen doen, ouderen 
langs de plassen zien rennen, dus ondertussen bleef men toch nog wel bezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Ook de diverse commissies bleven nog bezig, andere commissies konden 
helaas niet veel. 
 
De barcommissie heeft de voorraad nagekeken en alles wat in de voetbal 
loze periode, voorlopig tot eind juni over de datum zou gaan werd te koop 
aangeboden en deze voorraad werd in no time aan de leden verkocht tegen 
lage prijzen. Klasse en dank aan de leden, die ons gesteund hebben door iets 
te kopen. Nu is bekend dat de sportkantine hopelijk weer vanaf 1 juli open 
mag. We moeten de eisen daaromtrent nog afwachten van de overheid, maar 
het zou fijn zijn voor onze vereniging dan weer wat omzet te kunnen gaan 
maken in de kantine en de huidige groepen die trainen, weer wat te drinken te 
kunnen bieden na afloop van de trainingen.  
 
 
De Technische Commissie is al vast gaan kijken hoe het nieuwe seizoen 
weer opgestart zou moeten gaan worden. Welke jeugdspelers moeten over 
naar nieuwe leeftijdscategorieën, en welke trainers we daarbij kunnen vinden, 
zodat de inschrijvingen bij de KNVB voor 15 juni gedaan kunnen worden. 
Bij de senioren werd gekeken welke spelers er allemaal door gaan in het 
nieuwe seizoen, de begeleiding rondom de teams werd in orde gebracht en er 
werd een actie op touw gezet om verzorger Fred Klomp, die had aangegeven 
te willen stoppen, te bedanken en nog een jaar over de streep te trekken, 
omdat dit seizoen halverwege was geëindigd. De actie is gelukt en Fred 
knoopt er nog een seizoen aan vast. Nu echt het laatste! 
 
 
De Jubileumcommissie kon ook niet meer bij elkaar komen en heeft op 
afstand en via de mail overleg gehad. Door de verboden van het kabinet 
moest worden besloten om het Jubileumjaar, wat zo leuk was begonnen op 5 
januari jl., helemaal te verplaatsen naar het jaar 2021. Er vanuit gaande dat 
we dan wel grote bijeenkomsten, zoals toernooien, reünie en feestavond 
mogen organiseren. Dan wordt het de viering van sv DONK 101 jaar of 100+1 
jaar ( helaas). 
 

 
De onderhoudsploeg van de maandagmorgen mag vanaf nu weer 
onderhoud verrichten op ons complex, zodat het netjes kan worden 
bijgehouden. Het is even wennen, want het kopje koffie mag tot 1 juli nog niet 
in de kantine opgedronken worden. Even volhouden dus. 
 
 
De JOC(JeugdOntspanningsCommissie) heeft diverse activiteiten 
georganiseerd, maar ook die konden allemaal helaas ook niet door gaan. Ook 
hiervoor geldt, dat zij weer vooruit kijken en ze hopen in het najaar weer de 
eerste activiteiten te mogen organiseren. 
 
 
Hoe om te gaan met de schoolvakanties?  
Het kabinet en sportbonden roepen op om in de zomer de jeugd en senioren 
de kans te geven door te trainen; dat is makkelijker dan gezegd. 
Zijn er dan voldoende vrijwilligers die de kantine willen/kunnen openen? Zijn 
er voldoende trainers en/of spelers? Nu wordt geroepen dat een hoop mensen 
niet op vakantie kunnen of willen, maar zekerheid daaromtrent is er niet. We 
zullen u hier via de trainers/coördinatoren en website over informeren. 
Wat gaat er nog wel door volgens plan? De aanleg van glasvezel is 
aangevraagd, de vergunning verleend en eind juni zal dit worden aangelegd, 
zodat we dan beter internetverbindingen zullen hebben op ons complex. 
 
 
Contract Kledingleverancier: 
Het afsluiten van een nieuw contract met een kledingleverancier voor de sv 
DONK kleding, tenue, trainingskleding, ballen etc. kwam door het aflopen van 
het contract met Sport 2000 eind van het seizoen ook aan de orde. Pieter van 
Houten en Ruud Lubken hebben namens het Bestuur de gesprekken gevoerd 
en een mooi nieuw contract kunnen afsluiten voor 5 jaar. Consequentie van 
dit contract met een nieuwe kledingleverancier is, dat we dan van merk 
moeten gaan veranderen en dus ook van tenue. Elders in de Nieuwsbrief meer 
hier over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 
dezen 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. 
 
 
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. Deze zullen in 
het najaar weer worden opgepakt. 
 
 
ING voorstel promotie Vrouwenvoetbal 
De ING heeft een actie uitgeschreven om het dames/meisjesvoetbal te 
promoten. Het bestuur heeft voor deze actie aan Pieter van Houten en Karin 
Moons gevraagd, om dit op zich te nemen en zij hebben een uitgebreid 
document opgesteld met doelen die behaald zouden kunnen worden door sv 
DONK rondom het dames/meisjes voetbal. De dames zelf hebben nog een 
filmpje opgenomen ter ondersteuning van de promotie en uiteindelijk heeft 
Karin Moons er voor gezorgd dat dit allemaal op tijd bij de ING aangeleverd 
kon worden. Nu is het afwachten of de ING deze inzet ook waardeert door hier 
wat tegenover te stellen. Afwachten dus nu. 
 
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 
 

 
 

--------------------------------------------------------- 
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Onderwerp: Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
 
Beste leden en ouders, 
 
Zoals we u 2 weken geleden al geïnformeerd hebben loopt het sponsorcontract 
met Sport 2000 per 30 juni van dit jaar af, met gevolg dat het huidige 
Donktenue niet meer geproduceerd wordt. 
Inmiddels is er een nieuwe sponsor gevonden: Voetbalshop.nl en zij hebben 
een nieuw Donktenue ontworpen voor onze vereniging van het 
sportkledingmerk ‘Nike”. 
 
Het bestuur heeft volgens het huishoudelijk regelement niet de bevoegdheid 
om zonder toestemming van de leden deze beslissing alleen te nemen en 
wordt verplicht om hiervoor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
uit te roepen, waarbij de leden kunnen stemmen of zij akkoord gaan met deze 
overstap. 
 
Omdat het nu in deze Coronatijd niet mogelijk is om een ledenvergadering in 
de kantine uit te schrijven en niet iedereen in de gelegenheid is om dit digitaal 
te doen, vragen we u n.a.v. dit schrijven uw stem uit te brengen. 
 
Dit is het voorstel van het nieuwe tenue: 

 
 
Alle leden van 16 jaar en ouder hebben het recht om 1 stem uit te brengen. 
Voor leden onder de 16 jaar geldt dat een  wettelijke vertegenwoordiger 
de stem mag uitbrengen. 
 
Donateurs hebben geen stemrecht. 
 
Wij verzoeken u uw stem voor 15 juni kenbaar te maken via: 
secretaris@svdonk.nl of telefonisch op telefoonnummer: 0182 514138.  
Anonieme stemmen kunnen voor 15 juni in de brievenbus gestopt worden op 
de St. Mariewal 5, 2801 WS  GOUDA.  
 

Indien u niet stemt, telt dit als een positieve stem en bent u dus voor de 
aanschaf van dit nieuwe tenue 
Daarnaast is het bestuur verheugd om te melden dat de eerste aanschaf van 
een shirt voor rekening van de vereniging is en dat het broekje en de kousen 
tegen een leuke actieprijs te koop zijn op een nog nader te bepalen moment. 
 
Uiteraard kunt u ook bij vragen contact opnemen met het secretariaat. 
 
Bestuur sv DONK 
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Sv DONK 100 jaar maar helaas geen grote vieringen. 
 
 

 
 
 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie is het jubileumjaar op ludieke wijze geopend; 
Op dat moment was iedereen er nog van overtuigd dat het een leuk jaar zou 
gaan worden met de nodige activiteiten rond om het 100 jarig bestaan van 
onze vereniging met als afsluiting een groot feest op 31 oktober a.s. 
Helaas kwam het Coronavirus langs, welke in de hele wereld voor ellende 
zorgde en waaraan helaas vele mensen zijn overleden. 
Daardoor zijn al de activiteiten afgelast en heeft de Jubileumcommissie ook nu 
al moeten besluiten om alle resterende festiviteiten voor dit jaar te moeten 
uitstellen cq. verplaatsen naar het jaar 2021, dus ook de Reünies en de 
Feestavond gaan naar 2021. 
 
 
Langzamerhand gaan diverse sporten weer van start, mogen de sportkantines 
waarschijnlijk weer open, maar weet nog niemand hoe de 1,5 meter 
samenleving verder gaat in de komende maanden. 
Voor nu verwijzen wij u al vast voor de nieuwe data naar de Activiteiten-
kalender elders in de Nieuwsbrief en kunt u die data al vast in uw agenda 
noteren. 
 
 
We kunnen u meldend at we momenteel 60 bordjes hebben verkocht voor de 
Club van Honderd; Dat is al heel mooi met dank aan allen, die een bordje 
hebben gekocht, Het geld laten we uiteraard staan voor de activiteiten in het 
nieuwe jaar, maar het betekent ook dat we er nog minimaal 40  kunnen 
verkopen, dus indien u alsnog interesse heeft, als persoon, met het elftal, met 

een commissie, met familie, we kunnen de bordjes nog gewoon laten maken. 
U kunt dan contact opnemen met iemand van de Jubileumcommissie om dit in 
orde te maken. Zie ook de informatie hierover op onze website. 
 
     Ruud Lubken 
 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 
 
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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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.  
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Penningmeester in Corona tijd 
 
 
 
En dan moet de vereniging dicht.  
Van de ene op de andere dag.  
Geen voetbal, geen kantine, geen feesten en dus geen inkomsten voor de 
Vereniging. 
Sv DONK is een voetbalvereniging zonder winstoogmerk.  
Dat betekent dat we geen winst willen maken maar blij zijn als we rond 
kunnen komen. 
 
Met alle inkomsten die we hebben per jaar: barinkomsten, contributies en 
sponsorbijdragen moeten we de huur van de velden, de energiekosten, 
salarissen, vrijwilligersbijdragen, inkopen kantine etc. etc. betalen. Maar wat 
als we geen inkomsten hebben… 
 
Precies aan het begin van het voorjaar breekt de Corona uit en moest de 
vereniging dicht.  
In een tijd dat we normaal gezellig lang buiten kunnen zitten met een drankje, 
een training, een wedstrijd en  dus veel bar inkomsten.  
 
Precies in het jaar dat we 100 jaar bestaan en we allerlei feesten en 
toernooien in het verschiet hadden.  
Dus veel extra inkomsten moeten missen als vereniging. 
De regering heeft een aantal bedragen toegekend aan verenigingen en 
bedrijven om de grootste klap op te vangen.  
En dat hebben we ook heel erg nodig.  
 
Ook hebben we de contributie voor het 4e kwartaal van het seizoen 2019/2020 
kunnen innen in deze tijd.  
Ondanks dat we jullie geen voetbal konden aanbieden, heeft toch iedereen 
aan deze verplichting kunnen voldoen. 
Gelukkig kan er nu tenminste weer getraind worden (dat inmiddels wel weer.) 
Door die contributie inning waar bijna alle leden akkoord mee gingen kunnen 
we dit seizoen gelukkig nog redelijk afsluiten.  
We zijn er nog niet maar we zijn er nog wel!!!   
Een moeilijk einde van een mooi seizoen voetbal.  
Maar met zijn allen kunnen we zeggen dat we eruit komen en dat we met 
goede moed gaan uitkijken naar volgend seizoen.  
 
Sv DONK bestaat niet uit alleen een bestuur. Sv DONK zijn we met zijn allen!!! 
 
Penningmeester 
Marjo Rijnsburger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7x7 voetbal bij s.v. Donk 
 
 
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 Donk 30+ 
 
Donk is een grote familie met veel vrijwilligers en initiatiefnemers. 
Zo ontstond een aantal jaar terug het initiatief om weer eens met oud Dames 
Donk voetbalsters een balletje te trappen op de Vrijdag avond. 
Het initiatief werd omarmd en men haalde met veel enthousiasme de 
voetbalschoenen weer eens uit het stof.  De scheenbeschermers en de 
voetbalkousen kwamen weer tevoorschijn en het moest er maar weer van 
komen. 
Het enthousiasme was er zeker en vooral de gezelligheid was de drijfveer. 
Er werd geregeld op de Vrijdag avond een balletje getrapt en het was weer als 
vroeger. 
Onder leiding van Wouter en Rinus (Opa) werd, en nog steeds, men lekker 
bezig gehouden . 
Dit ging lekker door en bleven enthousiast. 
Lekker buiten bezig sportief bezig zijn en de derde helft niet te vergeten. 
Een aantal vielen af door andere verplichtingen op de Vrijdagavond en er 
kwamen weer nieuwe gezichten bij. 

 
Het was , en nog steeds , lekker recreatief bezig zijn al dan niet op een lager 
niveau. 
En het gaat ook allemaal niet zo soepel meer als je wat ouder wordt.  
(knipoog) 
Totdat het idee geopperd werd om aan 7 tegen 7 toernooien te gaan doen. 
“ ja maar kunnen wij dat wel” ? 
Natuurlijk, we zijn nooit te oud om lekker met voetbal bezig te zijn waar het 
met , bij velen, met de paplepel is ingegoten. 
We schreven ons in bij de KNVB en waren ineens spelend lid. 
Oeps dat werd aanpoten.  
Ook voor de dames die nooit een voetbal hadden aangeraakt was dit een 
grote uitdaging. 
 
 
Wouter en Opa durfde dit wel aan en gingen in een trainingsschema met ons 
aan de slag. Want de  allereerste toernooien ronde op de vrijdag avond ging al 
snel van start. 
Met podiumvrees op het veld tegen teams met 7 speelsters. Die toch iets 
meer ervaringen hadden dan ons. 
Die trainden veel vaker en aan onze conditie mankeerde ook wel het een en 
ander. 
Maar bij een aantal teams leek dat wel mee te vallen en kregen , bij vlagen, 
steeds meer vertrouwen. 
Ach ja er werd een wel eens een wedstrijdje verloren maar het plezier was er 
zeker niet minder om. 
Hoofd niet laten hangen na een verloren wedstrijd en weer door naar de 
volgende pot. 
We gingen bij een aantal Voetbal verenigingen op bezoek en kwamen er 
elkaar iedere keer weer tegen. Wat erg motiveert want waar je de vorige keer 
van verloor wil je de volgende keer toch winnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Vandaag de dag is er niet veel veranderd. 
We zijn doorgegaan met de toernooitjes in het voorjaar en najaar. 
Maar spijtig nog niet 1 keer kampioen geworden. Wel iedere keer 2e. 
Mogen we wel trots op zijn want we doen het wel met veel het plezier. 
 
Met veel enthousiasme en gezelligheid trainen we , als we 8 speelsters 
hebben, iedere vrijdag avond. 
Onder leiding van Wouter en Opa. 
De Veterinnen 30+  bestaat uit een groep dames die , als ze in de 
gelegenheid, uitsluitend komen trainen. En daar is ook niets mis mee. 
15 tal Dames doen dan ook mee met de toernooien in het voor - en najaar. 
Ook als je van origine geen voetbalster bent, maar wel verbonden bent met 
Donk omdat de kinderen of wederhelft al jaren verbonden is aan deze club, is 
het juist leuk om op deze manier verbonden te zijn aan Donk. 
Lekker sportief bezig zijn in de buitenlucht met veel gezelligheid is voor een 
ieder goed. 
Er wordt veel gelachen en dan nemen we de spierpijn maar voor lief. 
 
Met sportieve groet,  
De DONK-Veterinnen (VR30+) 
 
 
We hopen dat het snel weer goed komt met de coronatijd en dat we weer 
lekker aan een nieuw programma kunnen starten. Voor nu is het lekker 
trainen zomervakantie daar doen we dit jaar niet aan ;0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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. 
 
 
 
Zaterdag 6 juni 2020 Toernooi G-voetbal op sv DONK N.a.v. coronavirus 
afgelast 
 
Zaterdag 19 juni 2020 Jeugdtoernooi bij sv DONK jeugdteams in categorie 
JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13, JO15, MO13 N.a.v. coronavirus afgelast 
 
Vrijdag 19 juni 2020 Jubileumwedstrijd DONK 1 tegen Goudse Elftal 
en aansluitend  sponsoravond met gastspreker N.a.v. coronavirus 

afgelast 
 
Zaterdag  20  juni 2020 Nacht van DONK  N.a.v. coronavirus afgelast 
 
Weekeinde 26,27,28 juni 2020 Pupillenkamp N.a.v. coronavirus afgelast 
 
Zaterdag 4 juli 2020 Jeu de Boules DONK Open N.a.v. coronavirus 
afgelast 
 
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 06 Juli 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 06 Juli 2020 
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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