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Van de bestuurstafel
Trainingen tijdens de vakantieperiode
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om op de woensdagavond te trainen of
een partijtje
te spelen. Het sportpark zal dan vanaf 19.00 uur open zijn, kleedkamers
kunnen gebruikt
worden en de kantine is open.

Betreden sportpark tijdens de vakantieperiode
Betreden van het sportpark, buiten de trainingsavonden, is tijdens de
vakantieperiode alleen toegestaan voor leden die aanwezig moeten zijn voor
het uitvoeren van hun functie.
Medewerkersavond
Op 6 juli wordt de jaarlijkse medewerkersavond weer gehouden voor alle
vrijwilligers.
Onder het genot vaneen hapje en drankje willen we iedereen bedanken die
zich het afgelopen seizoen weer heeft ingezet voor onze vereniging.
De meeste uitnodigingen zijn per mail verstuurd en een aantal per post of
persoonlijk overhandigd.
Bent u medewerker, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u
zich alsnog aanmelden bij de secretaris: secretaris@svdonk.nl
AVG Wet
Het zal u niet zijn ontgaan, gezien de vele commotie in het nieuws, maar op
25 mei jl is de AVG wet van kracht gegaan. Dit is een wet ter bescherming
van uw persoonsgegevens, waar alle verenigingen, maar ook bedrijven aan
moeten voldoen.
Ook DONK is hier actief mee bezig geweest en we zijn nu aan het afronden.
Eerdaags ontvangt u per mail het privacybeleid van onze vereniging en kunt u
dit ook terug vinden op onze website.
Bij dit beleid ontvangt u tevens een toestemmingsverklaring. Deze verklaring
moet ondertekend retour naar de vereniging, zodat we aan kunnen tonen dat
we onze leden hebben ingelicht hoe we omgaan met de gegevens van onze
leden.
Voor alle medewerkers telt trouwens ook nog dat ze een
geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen.
Mocht u vragen hebben n.a.v. ons beleid, kunt u altijd contact opnemen met
het bestuur.

Het Bestuur

Nieuwsflits Barcommissie juni/juli 2018
Kom jij in het nieuwe seizoen 2018-2019 het bar- en keukenteam van
de meest gezellige voetbalclub van Gouda versterken? Meld je dan
snel aan als vrijwilliger.
Net als ieder jaar moeten we aan het eind van het seizoen weer afscheid
nemen van een aantal vertrouwde gezichten van ons bar- en keukenteam.
Natuurlijk laten wij hen met pijn in ons hart gaan, maar zijn hun zeer
dankbaar voor de periode waarin zij zich als vrijwilliger hebben ingezet om al
onze leden, donateurs, relaties en bezoekers van een drankje en een hapje te
voorzien.
Dit betekent echter dat wij weer een aantal vacatures hebben die vervuld
moeten worden. Daarbij doen wij een beroep op al onze spelers vanaf 16 jaar
en ouder en de ouders van onze leden onder de 16 jaar om zich aan te
melden voor één of meerdere bar- of keukendiensten in het nieuwe seizoen.
Ook anderen zijn natuurlijk welkom om ons team te komen versterken.
Des te meer vrijwilligers we hebben des te makkelijker we het rooster voor
het komende jaar kunnen vullen. En net als afgelopen seizoen willen wij het
rooster zoveel als mogelijk al voor het hele jaar invullen.

Voor het seizoen 2018-2019 zijn we in ieder geval op zoek naar vrijwilligers
voor de volgende bar- en keukendiensten:



woensdagavond bardienst van 18.00 – 22.30 uur
woensdagavond bardienst van 22.30 – 01.00 uur







zaterdagochtend bardienst van 08.00 tot 11.00 uur
zaterdagochtend bardienst van 11.00 tot 14.00 uur
zaterdagochtend keukendienst van 09.00 tot 13.00 uur
zaterdagmiddag bardienst van 14.00 tot 18.30 uur
zaterdagmiddag keukendienst van 13.00 tot 18.00 uur




zondagmiddag bardienst van 13.00 tot 18.30 uur
zondagmiddag keukendienst van 12.00 tot 18 uur

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar barcommissie@svdonk.nl
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

Nieuwsflits Contributiezaken juni/juli 2018
De contributiebedragen voor het nieuwe seizoen 2018-2019 zijn vastgesteld.
Hieronder ziet u de nieuwe bedragen:
LEEFTIJD

INSCHRIJFKOS
TEN

PER
KWARTAAL

PER
SEIZOEN

Mini pupil, 4, 5 en 6
jaar:

Geen

Geen

Geen

7 t/m 11 jaar

€5

€ 45,50

€ 182

12 t/m 17 jaar

€5

€ 53

€ 212

18 jaar en ouder

€ 10

€ 64

€ 256

Zaalvoetbal

€ 10

€ 45

€ 180

Niet spelend lid

€5

€ 32

€ 128

7 tegen 7

€5

€ 32

€ 128

Veteranenvoetbal

€5

€ 6,75

€ 27

Donateur

Geen

€ 9,25

€ 37

Veld- en zaalvoetbal

€ 10

€ 84,25

€ 337

De incassering voor de contributie voor het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op
de volgende data:





maandag 2 juli 2018
maandag 1 oktober 2018
woensdag 2 januari 2019
maandag 1 april 2019

Openstaande contributie seizoen 2017-2018 en voorgaande seizoenen
Helaas moeten wij als bestuur constateren dat nog niet alle achterstallige
contributie is voldaan.
Om in het nieuwe seizoen aan de trainingen en wedstrijden te kunnen
deelnemen dient de achterstand in zijn geheel te zijn voldaan tenzij er een
afwijkende betalingsregeling is getroffen.
Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op alle leden om voor een
tijdige betaling van de contributie zorg te dragen. Indien het niet mogelijk is
om de achterstand in één keer te voldoen kan er een betalingsregeling
getroffen worden.
Voor het treffen van een regeling dient men een mail te sturen naar
contributiesvdonk@gmail.com.
Er zal dan contact met u worden opgenomen om gezamenlijk te komen tot
een oplossing van de achterstand in de contributiebetaling.
Het Bestuur

Finales O17 en O21
Op donderdag 21 juni zijn op ons complex de finales gespeeld van de
onderlinge O17 en O21 competitie.
Het betrof de slotavond van een competitie die we hebben gespeeld met de
collega verenigingen vv Groeneweg, FC Oudewater en MSV'19.
Nadat we gedurende het seizoen een volledige competitie speelden en
daarvan een stand was opgemaakt, speelden op de finale-avond de nummer 1
en 2 uit de poules alsmede de nummer 3 en 4 uit de poule tegen elkaar.
Bij O17 werd dat een spannende finale tussen sv DONK en FC Oudewater.
Deze wedstrijd werd uiteindelijk met 2-1 gewonnen na 2 goals van Jayson
Sriwiran uit JO15.
De wedstrijd om de 3e en 4e plaats werd een prooi voor vv Groeneweg na een
3-2 overwinning op MSV'19.
Na afloop van de wedstrijden O17 werden in de kantine de prijzen uitgereikt.
Naast de teamprijzen - en daarbij dus de hoofdprijs voor sv DONK - werden er
ook prijzen uitgereikt aan de topscorer en de beste speler uit de gehele O17
competitie.
Beide prijzen gingen naar spelers van vv Groeneweg; Rist Mayuziere
(topscorer met 8 goals) en Moos de Hamer (beste speler met 20 punten)
BIj O21 was er door een afzegging van FC Oudewater helaas geen wedstrijd
om de 3e en 4e plaatst.
De finale ging tussen de teams van DONK en van MSV'19. Na 90 minuten
stond er een 3-3 stand op het bord (met 2 goals van Mo Jrezzi en 1 van Jesse
Bottinga) en moesten strafschoppen de beslissing geven.
Daarin kroonde onze keeper Dennis de Vogel zich tot held van de avond door
2 strafschoppen subliem te houden.
DONK werd daarmee dus ook winnaar in de O21 finale.
Als topscorer van de O21 competitie konden we wederom een speler van vv
Groeneweg noteren in de persoon van Robin Zuierveld (11 goals).
De beste speler van de O21 competitie werd een Donkiaan.
Tim Houdijk kreeg in totaal 21 punten van de collega trainers.
Van harte gefeliciteerd Tim !!!
Zo kwam er een mooi eind aan deze nuttige en leuke competitie.
We willen graag de vrijwilligers achter de bar alsmede onze sponsoren heel
hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van deze avond.
Daarnaast uiteraard de arbitrage coördinatie door Tijs Gommans.
Volgend jaar gaan we wederom een vervolg geven aan deze mooie competitie.
Patrick Akerboom TC

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

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

Jeugdtoernooi SV DONK
Zaterdag 9 juni 2018 was het eindelijk zover, na jaren zonder thuistoernooi
werd er weer een toernooi op DONK georganiseerd voor de
JO8/JO9/JO11/JO13/JO15 en de MO15.|
In december 2017 is de toernooicommissie voor het eerst bij elkaar gekomen
voor een plan van aanpak.
Hierna werden de koppen iedere maand bij elkaar gestoken om er zo’n mooi
mogelijke dag van te gaan maken.

De laatste dagen voor het toernooi liep de spanning bij de commissie leden
op, zouden alle teams wel op komen dagen, zouden we goed weer hebben,
hebben we genoeg scheidsrechters….
Na op vrijdagavond de velden uitgezet te hebben verzamelde de organisatie
zich zaterdagmorgen om 7:30 uur op het DONK complex. Iedereen zette zich
in om de laatste puntjes op de i te zetten. Aanvang van de toernooien van de
jongste teams was 9:00 uur, de eerste spelers en speelsters druppelden om
8:15 uur al het terrein op.
Om 9:00 uur waren alle (36!!) teams aanwezig en kon er voor het eerst
afgetrapt gaan worden. Rond de middag had elk team zijn wedstrijdjes
gespeeld en was het tijd voor prijsuitreiking, er was voor elk team een beker
en alle kinderen kregen een heerlijk ijsje.
Die werden blij ontvangen want het was heerlijk weer.
Het was ‘s ochtends een gezellige drukke boel. Veel spelertjes, broertjes en
zusjes, ouders en opa’s en oma’s hadden hun weg gevonden naar DONK.
Na de middag was het de beurt aan de oudere jeugd, 16 teams, om aan hun
toernooien te beginnen.
Hier kwam helaas een ploeg niet op dagen maar dat mocht de pret niet
drukken.
Rond de klok van 5en waren ook deze jongens en meiden uit gevoetbald en
was het tijd voor de prijsuitreiking en natuurlijk een verfrissend ijsje.
Conclusie is dat deze dag voor ons zeer geslaagd is geweest en we hopen dat
dit ook geldt voor alle deelnemers, begeleiding en bezoekers. Wij kijken
alweer uit naar volgend jaar als we wederom een jeugdtoernooi gaan
organiseren!!
Hierbij willen we ook graag nog even gebruik maken om alle vrijwilligers, die
ons hebben geholpen om deze dag een succes te maken, hartelijk te
bedanken.
En een speciale dank gaat uit naar onze sponsors voor hun bijdrage.
Graag tot volgend jaar!
Toernooicommissie SV DONK

Beste sportvrienden en vriendinnen
Gezien de leeftijd van de trainers van het G team, hebben zij eind vorig jaar
een vraag gesteld aan het 3 e team van DONK, of het mogelijk zou zijn om 1
maal in de week op donderdag avond om toerbeurt met z’n 2en het G team te
willen trainen van af 20.00 uur tot 21.00 uur mede omdat zij ook op deze
avond na het G team trainen.
In goed onderling overleg werd er door de mannen van het 3e team besloten
tot aan het einde van het seizoen hier aan te willen voldoen. Daarna zouden
we kijken hoe dat verder opgelost kan gaan worden.
Wij leiders van het G team zijn hier reuze blij mee..
De jongens van het G team vonden het geweldig en de mannen van het 3e
team hielden er een goed gevoel bij.

Nu breekt er na de vakanties een nieuw seizoen aan en moeten we kijken hoe
we dat verder gaan oplossen. Misschien zijn er andere teams die hiervoor
bereid zijn om er aan mee te werken om op deze manier de jongens te
trainen.
Alleen wordt het moeilijk, omdat het G team op de maandag vond traint.
Er zal bekeken moeten worden of de mogelijkheid bestaat te verhuizen naar
de dinsdagavond. omdat de senioren op de dinsdagavond trainen.
Zodat de senioren de mogelijkheden hebben om dan daarna met hun eigen
groep mee te kunnen trainen.
Heb jij interesse om het G team te trainen of weet je iemand die dat leuk
vind? Denk er met z’n allen goed over na en in het belang van het G team
zodat zij kunnen blijven voetballen neem dan contact op met ons.
Vr. gr. Bert van Doorn en Sjaak Slootjes

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

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

Lintje voor Bert van Doorn
Tijdens de Lintjesregen in Gouda ontvingen twaalf Gouwenaars een
Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Schoenmaker in de
raadzaal in het Huis van de Stad. Voetbaltrainer Bert van Doorn van sv Donk
is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Al 35 jaar zet hij zich met veel plezier als vrijwilliger in op de Goudse
voetbalvelden. Eerst (14 jaar) als trainer en leider bij jeugdteams van
Olympia, en de laatste 21 jaar als trainer bij het G-voetbalteam (tot 2001 bij
Olympia en daarna bij sv Donk). Toen voetbalvereniging Olympia in 2001
aangaf met het G-voetbal te gaan stoppen, hebben Bert en een van de vaders
van de spelers, Sjaak Slootjes, er alles aan gedaan om een plek voor het team
te vinden. Zij zorgden ervoor dat het team in 2001 verder kon spelen bij
voetbalvereniging sv DONK in Gouda.

Samen met Sjaak Slootjes traint Bert dit G-team nog steeds twee keer per
week bij sv DONK. Bovendien begeleidt hij sinds drie jaar het team elke
zaterdag bij de wedstrijden. Al 21 jaar doet hij dit met enorm veel plezier. Ook
organiseert en begeleidt hij samen met anderen het traditionele teamuitje
naar Terschelling. Bij de nieuwjaarsreceptie van 2012 is Bert benoemd tot Lid
van verdienste bij sv DONK.

Donk Dames 7x7 30+ team
Het is gelukt! Sv Donk is een team rijker. Vanaf komend seizoen gaan we
starten met een 7x7 team in de KNVB competitie op vrijdagavond. Dit betreft
een najaar- en een voorjaarcompetitie waarbij in een toernooivorm op de
vrijdagavond op half veld wedstrijden gespeelt worden.
Kom gerust een keer kijken en vind je het leuk dan ben je van harte welkom
op vrijdagavond om een keer mee te trainen.

Gwendolyne van Erp
Donk organiseert op 7 Juli Jeu de Boules open
Op 7 juli 2018 wordt de eerste Jeu de Boules Open gehouden op DONK.
Je kan een team (bestaande uit 3 personen) inschrijven voor € 7,50.
Inschrijven kan bij Arjan van Loon of in de kantine.
Op elke woensdagavond, vrijdagavond en zaterdagmiddag kan er worden
geoefend op DONK.

Veteranen voetbalclub SV Donk op Kreta
Het voetbalseizoen 2017-2018 wordt voor de veteranen van SV Donk uit
Gouda feestelijk afgesloten. Het veteranenteam van SV Donk bestaat dit jaar
30 jaar en dit jubileum wordt ook nog eens bekroond met een kampioenschap.
Om dit alles te vieren, zullen de heren van het voetbalteam een week op Kreta
doorbrengen. Direct bij aankomst op het vliegveld van Heraklion worden de
heren gehuldigd, wat een volledige verrassing zal zijn. Maar ook later in de
week staat de heren een aantal verrassingen te wachten. Houd deze pagina in
de gaten en geniet mee met het voetbalteam van SV Donk.

Geschiedenis veteranen bij SV Donk: Nadat het Nederlandse voetbalelftal
Europees Kampioen werd in 1988 begon het onder een aantal leden binnen de
sociëteit So What in Gouda te kriebelen om weer te gaan voetballen. Het idee
ontstond om een veteranenteam op te richten en dit werd voorgelegd aan het
bestuur van SV Donk in Gouda. Natuurlijk waren de veteranen welkom bij
Donk en niet lang daarna werd het team samengesteld. Dit is ondertussen
alweer 30 jaar geleden en zeker de helft van de spelers die in 1988 begonnen,
doen nu nog steeds mee. In die 30 jaar is het team van veteranen 3 keer
kampioen geworden. De derde keer is dus dit seizoen, terwijl ze ook het
30jarig jubileum vieren. Dubbel feest voor de veteranen!

Voetbalclub van Kreta: Net als in veel landen in Europa, is ook in Griekenland
het voetbal enorm populair. De grootste en meest invloedrijke professionele
voetbalclubs binnen het Griekse voetbal zijn te vinden op het vasteland. Maar
ook op het eiland Kreta wordt er professioneel voetbal gespeeld. De grootste
voetbalclub op Kreta is OFI, maar ook Ergotelis speelt professioneel voetbal.
De laatste voetbalwedstrijd van het seizoen wordt gespeeld in het laatste
weekend van mei. OFI speelt thuis tegen Sparti en maakt grote kans om dan
kampioen te worden. Uiteraard gaan de voetballers van SV Donk naar het
stadion in Heraklion om de Griekse voetbalclub aan te moedigen.
Voor meer foto’s en het complete verslag:
http://www.zorbas.nl/veteranen-voetbalclub-sv-donk-op-kreta
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Vrijdag 6 Juli 2018

Medewerkersavond

--------------------------------------------------------Volg sv Donk op Twitter

--------------------------------------------------------De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 20 Augustus 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 20 Augustus 2018
Mocht je tussendoor een belangrijke mededeling hebben laat het me weten
dan is er altijd wat mogelijk.

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

