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Bestuur Nieuwsflits
Nieuws van de Bestuurstafel
En toen was het stil…….
Rond half maart heeft u allen een schrijven via mail ontvangen met deze titel.
Door de uitbraak van het Coronavirus in Nederland moesten er door de
overheid helse maatregelen genomen worden. De eerste maatregel was, zoals
u wellicht wel weet, dat men niet met meer dan 100 personen in een ruimte
mocht zijn. Dit betekende dat per direct vanaf donderdag 12 maart de
trainingsavonden stop gezet zijn en we ook niet meer mogen voetballen en
ons Complex mogen bezoeken. Bij het schrijven van deze bestuursflits zijn we
alweer een aantal maatregelen verder en een van de maatregelen is tot 1 juni
ook geen samenkomsten met minder dan 100 mensen, KNVB valt echter nu
nog buiten deze regel, maar wat gaat er dan nu gebeuren??? Voetballen dit
seizoen nog…. Een groot ???
Vanuit SportpuntGouda is er een melding gekomen, dat diverse complexen
overdag nog steeds gebruikt worden voor sportieve activiteiten. Echter zij
verzoeken de verenigingen om bij hun leden onder de aandacht te brengen,
dat dit ten strengste verboden is en dat zij controles uit laten voeren. Mocht
men sportende personen op het complex aantreffen, dan bestaat de
mogelijkheid dat deze beboet worden.
Niet alleen de verenigingen zijn getroffen, maar ook het bedrijfsleven en met
name het Sociale leven: Men moet zoveel mogelijk thuis werken, kinderen
gaan niet meer naar school en ook het bezoek aan ouderen in de
verzorgingstehuizen mag niet meer; kinderen en kleinkinderen mogen
voorlopig niet naar ouders of Opa en/of Oma. We vertellen u niets nieuws,
want iedereen wordt via de media overspoelt met alle feiten en
wetenswaardigheden, maar uiteindelijk heeft het maar een doel; een heel
belangrijk doel; GEZONDHEID van de mens proberen te beschermen en dat
is belangrijker dan voetballen.
Ook voor onze vereniging betekent dit een hoop tegenslag. Doordat we niet
mogen trainen en voetballen lopen we veel barinkomsten mis. Ook lopen we
het risico, dat de ingekochte goederen straks als we weer open mogen over de
datum zijn. Hiervoor zijn we een oplossing aan het bedenken, welke we dan
via mail aan de leden kenbaar zullen maken. Het begint er heel erg op te
lijken dat de toernooien vanaf 31 mei tot eind juni niet door kunnen gaan!!
Dat zou een grote financiële strop zijn voor onze vereniging. De J.A.V.D is
afgelast in mei, de Open Dag van 2 mei wordt verplaatst naar Augustus of
Oktober en er zijn al een aantal activiteiten geannuleerd. Denk hierbij aan het
schoolvoetbal en andere activiteiten die door scholen op ons veld
georganiseerd zouden gaan worden.
Het is dus voor ons allen een onzekere tijd, maar uiteraard is het
allerbelangrijkste, dat we zelf niet getroffen wordt door dit virus.
Ondanks dat het voetbal stil ligt, wordt er achter de schermen toch (bijzonder)
hard gewerkt.
Zo is er, namens alle voorzitters van de Goudse voetbalverenigingen met
eigen complex, een brief naar de wethouder gegaan, met de vraag in hoeverre
ze ons straks tegemoet komen met de financiële gevolgen, zijn er bijna
afrondende gesprekken met een nieuwe kledingsponsor en heeft de BSO
vergunning gekregen om op ons complex te starten met een sport BSO.
Tevens zijn we nog bezig met de aanleg van glasvezel, zodat iedereen straks
op ons complex snelle internet toegang heeft.
Ook zitten onze spelers niet stil. Doordat iedereen toiletpapier is gaan
’hamsteren´ raast er nu een ware challenge over internet. Zowel de
selectiespelers als de donk dames zijn daarin erg actief geweest. Deze filmpjes
zijn ook te zien op onze facebookpagina. Ook de trainer van JO 8 heeft
thuistrainingen gemaakt voor de jongens, zodat zij thuis lekker kunnen blijven
oefenen. Een paar leuke voorbeelden om actief te blijven en de moed erin te
houden.

De coördinatoren zijn al in druk overleg over hoe verder volgend seizoen. Men
is al aan het inventariseren welke spelers en trainers volgend jaar bij DONK
actief blijven, zodat zij vast wat inzicht hebben in de indelingen voor het
nieuwe seizoen.
Bij de barcommissie is een nieuwe commissielid te weten Joost
Schoonderwoerd. Uiteraard zijn we hier erg blij mee, want een frisse wind
geeft nieuwe ideeën. Hopelijk hebben we hier nog heel wat jaartjes plezier
van.
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.
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.
Doordat er niet gevoetbald is en dit waarschijnlijk voorlopig ook nog niet
gebeurd valt er niet zoveel te vermelden.
Helaas dus op dit moment geen leuke tijd in ons Jubileumjaar. Laten we
hopen dat we vanaf de zomerperiode de omstandigheden omtrent het
Coronavirus voorbij zijn en we met iedereen nog binnen boord het restant van
het Jubileumjaar goed kunnen vieren.
Nadere berichtgeving omtrent opening DONK-complex en voortgang
activiteiten zullen we u via mail en/of website laten weten.
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
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 die kenbaar te maken bij het
secretariaat (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
niemand is, die weet hoe dit werkt.
Voetbalgebeuren seizoen 2019-2020 totdat het werd stil gelegd
DONK 1 heeft ondanks ook nog puntverlies geleden te hebben, alsnog de 2e
Periodetitel binnen kunnen halen, Proficiat. De wedstrijd daarna tegen
concurrent Antibarbari om de 2e plaats werd thuis helaas met 1-0 verloren,
waardoor DONK 1 nu op een 3e plaats bivakkeert.
DONK 2 maakt een wisselvallige periode door, met winst en verliespartijen.
Momenteel staat men nog wel op een 2e plaats, maar met 12 punten
achterstand op de nummer 1, Antibarbari 2, lijkt de titel wel heel ver weg, De
voorsprong op nummer 3 is nog wel 6 punten. Helaas heeft men voor de
beker afgezegd, vanwege diverse redenen, waardoor een kans op het behalen
van de beker makkelijk werd weg gegeven.
Alle overige elftallen waren ook begonnen met de tweede helft van het
seizoen, maar na een stille periode rondom de Krokusvakantie, ligt nu alles stil
vanwege de grote vijand: CORONA-virus en wanner we weer wat kunnen gaan
doen is nog onbekend.
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. Inmiddels 2 cursusavonden
gehad en er volgt er nog 1, en een terugkom avond. Succes allemaal!
Het Bestuur

DONK Darts Open 2020
Zaterdag 7 Maart was het eindelijk weer zover, de DONK Darts Open 2020.
Na het leeghalen van de kantine (bedankt Bob en Raymond) konden er weer
10 banen van Brutus Darts geplaatst worden, waardoor we met de 2 banen
van DONK erbij weer 12 banen tot onze beschikking hadden. Waar het
toernooi bij de volwassenen al jarenlang een begrip is bij DONK en omstreken
viel de opkomst bij de junioren toch ietwat tegen. Dit mocht de pret uiteraard
niet drukken, dus gingen 6 man uiteindelijk de strijd met elkaar aan.
In beide poules was al snel duidelijk dat Dave en Tristan de sterkste waren.
Tristan bleef uiteindelijk het koelst en won hiermee verdiend de titel bij de
junioren.
Vanwege het 100 jarige bestaan van DONK kreeg vervolgens iedere
deelnemer 3 prachtige flights met hierop het jubileum logo afgedrukt
uitgereikt namens de Jubileumcommissie.

Hierna kon de titanenstrijd bij de volwassenen beginnen.
Na wat gepuzzel bij de wedstrijdleiding (helaas hebben we toch ieder jaar
weer wat afmeldingen vlak voor het begin, waardoor het schema in de war
loopt!!) konden we met een kleine vertraging van start met 65 deelnemers
(13 poules van 5).
Dat het ieder jaar moeilijker wordt om te winnen bleek wel uit de vele
verrassende uitslagen.
Veel ex-winnaars die al in een vroeg stadium werden uitgeschakeld, veel
potentiele kanshebbers die toch de druk niet aankonden en veel onbekende
talenten die ver wisten te komen.
De finale ging uiteindelijk tussen Mischa de Jongh en Roald Heerkens. Hierin
bleek het uiteindelijk 3x scheepsrecht voor Mischa, want na 2 eerdere verloren
finales ging hij nu wel met de felbegeerde beker aan de haal.
Ik wil hierbij graag alle mensen die deze gezellige avond weer mogelijk
hebben gemaakt bedanken en dan met name de sponsoren, mensen achter de
bar en de dames en heren die de broodjes shoarma hebben bezorgd en
klaargemaakt!
Ook namens mijn mede organisatoren, Michiel Dessing, Jeroen Keijser en
Menno de Jong allemaal bedankt en op naar de volgende editie!!
Jeroen de Jong
PS: We gaan nog even brainstormen met zijn vieren en het bestuur of we
eventueel in November weer de “DONK Darts dubbel Open” gaan houden, dus
dit laten we eventueel zo snel mogelijk weten!!

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

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

7x7 voetbal bij s.v. Donk

De Donk Dames VR30+ zijn weer ingeschreven voor de competitie op
vrijdagavond, helaas zorgt het Corona virus voor roet in het eten en het lijkt
erop dat de competitie niet gespeeld gaat worden.
We hopen weer spoedig een voet op het veld te kunnen zetten.
De eerste wedstrijd zou 03 April 2020 zijn, deze is sowieso afgelast
Verder is er tot nu toe is het nog niet bekend wat er precies gaat gebeuren.
Er worden per avond 3 wedstrijden van ieder 20 minuten gespeeld

De mannen veteranen zitten in hetzelfde schuitje
Hierbij de data welke nog gepland staan dit seizoen
Vrijdag avond 17 april 2020
Vrijdag avond 22 mei 2020
De
-

data voor eerste helft volgend seizoen:
Vrijdag 21 augustus 2020
Vrijdag 25 September 2020
Vrijdag 23 Oktober 2020
Vrijdag 27 November 2020

Kom gezellig kijken!

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

De J.O.C.
Wij zoeken jou!
De JOC van SV Donk is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, ben jij die
enthousiaste aanpakker, met leuke ideeën, die naast het voetbal graag met
kinderen bezig is, graag dingen bedenkt en opzet, dan zoeken wij jou!
Wij als JOC organiseren onder andere de Sint viering, spelletjesavond, kamp,
Halloween, JAVD, etc.
Vergaderen 1x in de 6 weken.
Heb je interesse of vragen mail dan naar joc@svdonk.nl

Wie en wat is de JOC
Graag stellen wij ons aan jullie voor, wij zijn de JOC (Jeugd Ontspannings
Commissie) van SV Donk.
De volgende leden maken deel uit van de JOC; Justin Vat, Kelvin Vat, Tamara
Blom, Charlie Hählen, Angelique Been, Wendie Verkaaik, Werner Overkamp,
Kim de Jong.
De JOC verzorgt oa de Sinterklaasviering, Halloween, spelletjesavond, kamp,
loterijen, Jeugdavondvierdaagse en allerlei andere leuke activiteiten naast het
voetbal.
Wij zijn een vrijwillige commissie die met o.a. vrijwillige bijdragen, sponsoring,
loterijen, leuke activiteiten organiseert.
Ook de opbrengst van de blinde pool die bij iedere thuiswedstrijd van Donk 1
wordt georganiseerd, komt ten gunste van de JOC.
Deze wordt gelopen namens de JOC door Mychel Lam en André Busdorf
ondersteund door selectie leden en JOC leden.
Heb je leuke ideeën voor ons, tips of suggesties, laat het vooral weten.
Ook sponsoring, dit kan in de vorm van een bijdrage maar ook loterij
benodigdheden of een extraatje tijdens activiteiten, etc. zijn altijd welkom.
Lijkt het je leuk vrijwilliger te worden bij de JOC zie dan de oproep verderop in
de nieuwsbrief.
Je kunt ons bereiken via joc@svdonk.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.

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

Activiteitenkalender 2020(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.

Di 12 tm vr 15 mei 2020
wordt dit n.a.w. afgelast

Avondvierdaagse N.a.v. coronavirus

Zondag 31 mei 2020(1e Pinkst.dag)
Lagere Elftallen J. Thoen
Toernooi op sv DONK N.a.v. coronavirus wordt dit n.a.w. afgelast
Zaterdag 6 juni 2020

Toernooi G-voetbal op sv DONK

Zaterdag 13 juni 2020 Jeugdtoernooi bij sv DONK jeugdteams in
categorie JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13, JO15, MO13

Vrijdag 19 juni 2020 Jubileumwedstrijd DONK 1 tegen Goudse
Elftal en aansluitend sponsoravond met gastspreker
Zaterdag 20 juni 2020 Nacht van DONK

Weekeinde 26,27,28 juni 2020 Pupillenkamp
Zaterdag 4 juli 2020

Jeu de Boules DONK Open

Donderdag 20 augustus 2020 J. Thoen Voorbereidingstoernooi sv
DONK 1 met Olympia, Groeneweg en …..(2 wedstrijden)

Zaterdag …….. 2020
Open dag sv DONK 100 jaar Verplaatst van 2
mei naar ?? ivm Corona virus

Zaterdag 22 augustus 2020
J. Thoen Voorbereidingstoernooi sv
DONK 1 met Olympia, Groeneweg en …..(2 wedstrijden
Vrijdag 21 augustus 2020

Veteranen 7 tegen 7

Zaterdag 29 augustus 2020
20,30 uur

REUNIE sv DONK 100 jaar van 14 tot

Vrijdag 2 Oktober 2020 Pubquiz 100 jaar sv DONK
Vrijdag 25 September 2020

Veteranen 7 tegen 7

Vrijdag 23 Oktober 2020

Veteranen 7 tegen 7

Zaterdag 31 oktober 2020

Feestavond sv DONK 100 jaar

Vrijdag 27 November 2020

Veteranen 7 tegen 7

Zondag 20 December 2020

Kerstborrel

Zondag 3 januari 2021 OUD DONK tegen DONK 1 en
Nieuwjaarsreceptie
--------------------------------------------------------Volg s.v. Donk op Twitter

--------------------------------------------------------De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 04 Mei 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 04 Mei 2020
Maandag 08 Juni 2020
Mocht je tussendoor een belangrijke mededeling hebben laat het me weten
dan is er altijd wat mogelijk.

