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Op woensdag 15 maart bereikte ons het droeve bericht dat in de vroege
ochtend ons ere-lid Jober Thoen is overleden op 67-jarige leeftijd.
Jober is geboren in Gouda West en daardoor viel de keuze op de
voetbalvereniging DONK aan de Julianasluizen. Jober was sinds 1 juni 1963(53
jaar) lid van sv DONK en is begonnen in de jeugd. Een hoogvlieger was hij
niet. Na de jeugd kwam hij terecht in een van de lagere elftallen en daar
speelde hij met veel plezier met zijn “maten” elke zondag zijn partijtje
voetbal. Een anekdote van zijn maten was, dat Jober na het nuttigen van een
lekker drankje op de zaterdagavond, de eerste helft van de wedstrijd op
zondag wel eens oversloeg, omdat hij dan nog even moest bij komen in de
kleedkamer. Even verder slapen, maar daarna was hij weer de hele dag
aanwezig.
Al op 25 jarige leeftijd is hij benaderd om wedstrijdsecretaris te worden van
de senioren en die functie heeft hij 40 jaar uitgevoerd. Elke zondag was hij de
hele dag in de weer van ‘s-ochtends 7.30 uur tot einde middag 17.00 uur liep
hij te rennen en te vliegen om alles voor alle zondagteams te regelen, in
hoogtijdagen waren dat 9 a 10 teams op de zondag. Het werk van
wedstrijdsecretaris was niet alleen op de zondag, maar elke dag van de week
was Jober voor DONK bezig, bellen met scheidsrechters, tegenstanders en ook
de Jeugdcommissie helpen met de diverse activiteiten rondom de wedstrijden.
Na 40 jaar vond hij het welletjes en is hij gestopt, maar bij gebrek aan
vervanging werd hij gevraagd toch nog de ontvangst te regelen rond de
wedstrijden van DONK 1 en 2, hetgeen hij tot vorige week zondag heeft
gedaan.
Jober stond alom bekend als “manager” van DONK 1, waardoor hij vele
spelers heeft gekend en velen hem kennen. Ook in de wijde voetbalomgeving
is hij bekend, bij elke club was hij een graag geziene gast, overal had hij
vrienden. Ook de scheidsrechters liepen met hem weg, want zij werden altijd
in de watten gelegd met een hapje en een drankje, ongeacht hoe zij de
wedstrijd hadden gefloten.

Jober was beschermheer van de dames, die destijds de bardiensten regelden
in de kantine, altijd wachtte hij tot de laatste naar huis ging en zorgde hij er
voor dat de dames veilig van het oude complex aan de Donkstraat afkwamen.
Ook op het nieuwe complex wilde hij altijd het hek afsluiten, zodat iedereen
veilig weg ging. Als Jober een dag niet op DONK was, werd er al onderling
gevraagd of er wat zou zijn, want dat waren wij niet gewend. Jober zei altijd,
dat hij getrouwd was met DONK.
Naast genoemde zaken heeft hij jarenlang de organisatie van de maandelijkse
Klaverjas- en biljartavonden georganiseerd en regelde hij met behulp van
enkele DONK-mensen de prijzen voor Kerst- en Paaskaarten en de prijzen aan
het einde van het seizoen.
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Moordrecht
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www.dezalm.com
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Ook de kinderen van de Donkleden werden nooit door Jober vergeten. Na de
wedstrijden trakteerde hij menig kind op een zakje snoep en/of een ijsje, zo
vlak voor het eten.
Nadat hij enkele jaren geleden al Lid van Verdienste was geworden van sv
DONK, werd hij op 8 januari 2017 benoemd als erelid van sv DONK, waar ook
zijn familie bij aanwezig was en deze titel werd hem door alle aanwezigen van
harte gegund.
Helaas heeft hij hiervan niet lang kunnen genieten, doordat hij afgelopen
donderdag werd getroffen door een dubbele tia en daarover heen nog een
hartinfarct kreeg. Enkele dagen later kregen wij van de familie het nare
bericht dat Jober helaas was overleden.
sv DONK verliest in Jober een zeer gewaardeerd Lid van Verdienste, Erelid en
een alom bekende persoon binnen de vereniging, voor zowel jong als oud,
maar bovenal een zeer geliefd persoon.
Namens onze vereniging wensen wij de familie van Jober alle kracht toe om
dit verlies te verwerken.Nadere berichtgeving omtrent de uitvaart en
condoleance zal op de website worden geplaatst als dit bekend is geworden.
Bestuur sv DONK
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Auto Totaal Glas
James Wattstraat 6
Gouda
www.autototaalglas.nl
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Zwanenburg Auto’s
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van de Randstad
Voltaweg 28
Gouda
Donk MA1
Praktijk Proximaal
Keerking 6
Gouda
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www.spierpijnweg.nl
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Ridderkerk
Tel. 0180 410000
www.
vri-installatietechniek
.nl
Gebr. Vollmuller
Tuinaanleg
Bergambacht
Tel. 0182 384062
www.
vollmullerverhuur
.nl
IJsselweide
Grand Café
Sluisdijk 15, Gouda
Tel. 0182-585990
www.
grandcafeijsselweide
.nl
Topparken.nl
Aankoop
recreatiewoning
0318- 457420
Huren en kamperen
0900-1750(20 cpm)
OTTO Workforce
Uitzendbureau
www.OTTOworkforce.eu

De uitvaart zal woendag 22 maart om 14.30 uur plaats vinden op de IJsselhof
te Gouda. Na de dienst zal de Familie in besloten kring afscheid nemen van
Jober bij het crematorium. Na afloop van de uitvaart is er gelegenheid tot
condoleren in de kantine van DONK van 15.30 uur tot 17.30 uur.
Jos van der Sprong
Voorzitter sv DONK

Indeling barrooster seizoen 2016-2017
Aan alle leden,
Het afgelopen seizoen heeft de barcommissie de nodige problemen
ondervonden om het barrooster op de zaterdagen en zondagen te
completeren. Dat heeft een paar keer tot vervelende situaties geleid waardoor
wij in gebreke bleven met de service naar de leden.
Dit betreuren wij zeer, maar het mag duidelijk zijn dat personeelsgebrek de
reden was.
Een bijkomend gevolg; financiële consequenties voor de vereniging à minder
inkomsten.
Om dit soort problemen in de toekomst zien te voorkomen heeft de
barcommissie, in overleg met het bestuur, besloten om met ingang van het
komende seizoen over te stappen naar een nieuw aanwijs-systeem.
1. Er is een barrooster gemaakt voor het hele seizoen, waarin alle
barmedewerkers en senioren recreatie elftallen ingeroosterd zijn.
2. Barmedewerkers dienen minimaal 1 x per maand beschikbaar te zijn. Zover
nog niet gedaan kunnen zij hun voorkeur aangeven.
3. Alle recreatie-elftallen, zaterdag, zondag, zowel heren als dames, dienen
minimaal 4 spelers/sters ter beschikking te stellen voor bardiensten.
Spelers/sters die al barmedewerker zijn vallen hierbuiten.
4. Indeling, op de zaterdag en zondag, op tijden dat het elftal geen competitie
verplichtingen heeft.
5. Elftallen zijn gemiddeld 1 x per maand ingeroosterd.
6. Uitgaande van minimaal 2 koppels per elftal zal het aantal keren dat een
koppel dienst heeft, maximaal 5 keer per seizoen zijn.
7. Barrooster wordt bekendgemaakt via de website.
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Ben Overkamp
Natuursteenbedrijf
Gouda
Tel. 0182 512601
www.
overkampnatuursteen
.nl
Kamphuizen
Eetcafé
Hoge Gouwe 19
Gouda
Tel. 0182 514163
info@kamphuizen.com
Stubbe BV
Logistiek
Edsisonstraat 13
Gouda
Tel. 0182-512562
www.stubbelogistiek.nl
Alpha
Makelaardij
Hoge Gouwe 17
Gouda
Tel. 0182 511424
www.alphamakelaardij.nl
Van de Velde
& Halewijn
Slijterij en Wijnhandel
Peperstraat 94
Gouda
www.veldehalewijn.nl
Oranjewoud
Ingenieursbureau
Capelle aan den IJssel
Tel. 010-2351745
www.oranjewoud.nl

8. Aanvoerders dienen per 1 augustus koppels aan te melden bij Ronald
Nieuwenhuisen e-mail mailto:Barcommissie@SVDONK.nl met vermelding van
naam, telefoon, e-mail en voorkeur (bar of keuken).
9. Spelers van selectie-elftallen worden ingeroosterd als scheidsrechter op de
zaterdag.
Namens Barcommissie,
Per Lubbers, voorzitter
Ronald Nieuwenhuisen, bestuur en indeling barrooster
We willen voor of na de wedstijd graag wat eten of drinken, laten we
voorkomen dat onderstaande melding niet nodig is.

Helaas, bar gesloten wegens personeelsgebrek
De Technische Commissie
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Plus van EE
Supermarkt
Constantijn
Huygensstraat
Gouda
Donk C1
Praktijk Proximaal
Keerking 6
Gouda
Tel. 06 21951955
www.spierpijnweg.nl

Nacht van Donk
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Primera Gildenburgh
Tabakshop
Gildenburg 80, Gouda
Tel. 0182 – 571882
www.
primeragildenburgh
.nl
Living Well
Fitness & Health Centre
Gouda
Tel. 0182 689992
www.
livingwellgouda
.nl
v.d. Sprong
Assurantiën
Gouda
Tel. 0182 587070
www.vdsprong.nl
PUUR Kappers Gouda
Kapsalons
Vuurdoornlaan 16
Gouda
Tel. 0182-539227
Auto Totaal Glas
James Wattstraat 6
Gouda
www.autototaalglas.nl

Scheidsrechters pupillen
Helaas hebben we laatst alle leden moeten inlichten dat er nagenoeg geen
scheidsrechters zijn op de zaterdagen om jeugdwedstrijden te fluiten.
Gelukkig leverde dat wel voor de drie gevraagde wedstrijden scheidsrechters
op.
Ondanks dat ook wekelijks 2 personen uit de selectie, spelers of begeleiding,
komen om een wedstrijd te fluiten komen we nog scheidsrechters tekort.
De selectie wil ik alvast bedanken voor hun inzet op de zaterdagen en
hopelijk dient dit als voorbeeld naar de andere teams om ook af en toe
mensen te leveren die wedstrijden willen fluiten.
Aanmelden kan bij Ruud Lubken, donkiaan@hetnet.nl

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.

--------------------------------------------------------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 mailto:ledenadministratie@svdonk.nl
of mailto:donkiaan@svdonk.nl
PR- commissie

Activiteitenkalender 2016/2017
Zaterdag 13 mei 2017

Toernooi Meisjes O 15 bij DWO

Di t/m vr 16 t/m 19 mei 2017

JeugdAvondvierdaagse

Zaterdag 20 mei 2017
Reeuwijk

Toernooi JO13-1 en JO13-2 bij RVC’33 te

Donderdag 25 mei 2017
en MO15-1
(Hemelvaartsdag)

Toernooi JO15-1, JO15-2, JO11-1, JO11-3

Stroopwafeltoernooi bij Olympia

bij RVC’33 te Reeuwijk
JO9-2 en JO9-3

Zaterdag 27 mei 2017

Nacht van DONK voor jeugd en senioren

Zaterdag 3 juni 2017
Boys

Toernooi Meisjes O 17 bij Hazerswoudse

Zondag 4 juni 2017

Lagere ElftallenToernooi

Maandag 5 juni 2017
Olympia

DONK JO13-2 Stroopwafeltoernooi bij

Weekeinde …….. juni 2017

Kamp Pupillen

Vanaf 11 juni 2017

Kantine alleen open op woensdag- en
vrijdagavonden vanaf 19.00 uur

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

Volg sv Donk op Twitter
Je kunt sv Donk nu ook volgen op Twitter!
http://twitter.com/svdonk

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

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 08 Mei 2017
Kopij inleveren uiterlijk de zondag ervoor t/m 17.30 uur via de e-mail
donkiaan@svdonk.nl of donkiaan@hotmail.com
Uitgaves Donkiaan, zet de data in je agenda:
Maandag 08 Mei 2017
Maandag 05 Juni 2017

