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Nieuwsbrief "De Donkiaan" 

 
Maandag 13 mei 2019 

 

 
 

 
donkiaan@svdonk.nl 

 

 

 
 
Bestuur Nieuwsflits 
 
 
Voetbalgebeuren 
 
Nadat de nodige weekeinden nog vrij koud waren in april en begin mei, hopen 
we toch dat het zonnetje steeds meer de overhand zal gaan krijgen en dat 
daarmee de temperaturen op zullen lopen naar een mooi niveau. Ook de 
temperatuur bij de diverse teams loopt op, nu het einde van de competitie in 
zicht komt. 
 
 
 
DONK 1 staat momenteel in de nacompetitie voor promotie op een 4e plaats 

en hopelijk kunnen ze nog een gooi doen naar de bovenste plekken. De 
nummers 1 en 2 promoveren direct naar de 2e Klasse, de nummers 3, 4 en 5 
spelen een nacompetitie voor promotie. Er zijn nog 2 wedstrijden te spelen, 
waaronder die tegen de koploper. Bij een goed resultaat in de uitwedstrijd bij 
RKDES zou er zondag 26 mei8 een leuk einde kunnen volgen van het seizoen. 
Succes mannen 
 
Donk 2 heeft het kookpunt bereikt en is KAMPIOEN geworden op zondag 5 
mei jl. Momenteel staat men 11 punten voor op de nr. 2, dus duidelijker kan 
het niet met nog drie wedstrijden te gaan. Van harte gefeliciteerd namens het 
bestuur. Het feest werd de hele middag in de kantine gevierd, waarna een 
groot deel van de groep nog uit eten is geweest.    
 
DONK 3 blijft ook goed mee doen en staat momenteel op een 2e plaats. Het 
kampioenschap gaat niet meer behaald worden, maar een plek in de 
nacompetitie is zeker haalbaar; Hier is nog 1 punt voor nodig uit twee 
wedstrijden. Ook voor jullie succes mannen. 
 
DONK 4 bivakkeert op een keurige 2e plaats  
 
DONK 5 helaas op een 12e plaats. 
 
DONK 6 is inmiddels uitgeschakeld in de ¼ finale van de beker. Spirit 7 was 
helaas te sterk, maar desalniettemin een keurige prestatie. In de competitie is 
het kampioenschap niet meer haalbaar en dus kan men de competitie rustig 
uitspelen, maar eindigt men wel in de top.  
 
Zaterdag 1 blijft maar winnen en daar is het ook een kwestie van tijd of het 
kampioenschap kan gevierd worden.   
 
DONK G staat momenteel 2e net als de vrouwen 30+ 
 
Vrouwen zaterdag op een 4e plaats  
 
 
Beide kunnen de competitie rustig uit spelen. 
Succes allen met deze laatste wedstrijden. 
 
 
Bij de jeugdteams kan de JO14-1 het kampioenschap in de laatste wedstrijd 
van het seizoen gaan behalen en hopelijk pakken zij die kans. De overige 
teams boeken wisselende resultaten en spelen de competitie rustig uit. Ook 
hier geldt dat iedereen met plezier moet kunnen blijven voetballen en met 
elkaar fijne wedstrijden spelen. (overigens kunnen sommige zaken al gebeurd 
zijn als dit stuk geplaatst is.) 
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Contractverlenging trainers Selectie en trainers jeugdgroepen 
 
Zoals op de Nieuwjaarsreceptie al aangegeven zijn de contracten met 
nagenoeg de hele  huidige trainersstaf van de selectie verlengd. Op donderdag 
9 mei jl. zijn de contracten getekend op de trainingsavond van de selectie. 
M.b.t. de trainers van de jongste jeugdgroepen zijn Dennis de Vogel, als 
nieuwe Technisch Coördinator Onderbouw, samen met Pascal van Driel van de 
TC, bezig om de invulling voor het nieuwe seizoen gestalte te geven. Ook voor 
de groepen JO19-1, JO17-1 en JO15-1 en de meisjesteams moet weer worden 
gekeken of trainers bereid zijn volgend seizoen door te gaan, of dat er gezocht 
moet worden naar andere trainers. 
Hopelijk gaan de nodige trainers van dit seizoen ook volgend jaar door bij een 
trainingsgroep, zodat alle jeugd weer goede trainers voor de groep hebben 
staan.  
 Mocht u interesse hebben om een jeugdteam te begeleiden dan kunt u 
contact opnemen met Dennis de Vogel of Frank Arts.

 
 
 
 
Overleg Gemeente 
 
Onlangs hebben we wederom een gesprek gehad met de Gemeente, m.b.t. de 
WOZ aanslagen van de jaren 2016 tot en met 2018, die we nu pas hebben 
gehad. Helaas wil de gemeente niets kwijt schelden of een verlaagd tarief 
hanteren, maar dit aanhouden. Men wil wel een betalingsregeling treffen!! We 

wachten de officiële brief van de gemeente af. 
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. 
 
 
 
Bespreking voorzitters Goudse voetbalverenigingen 
 
Na het eerste overleg op 12 februari jl. staat een volgend overleg gepland 
inzake o.a. het onderhoud van de buitensportcomplexen en aanslagen WOZ. 
De gemeente blijft bij haar standpunten en daar zijn wij het als verenigingen 
niet mee eens. Dus wordt nu een afspraak gepland met alle voorzitters van de 
voetbalclubs en de wethouder om e.e.a. te bespreken en hem te doordringen 
van het reilen en zeilen bij de verenigingen en wat de standpunten van de 
gemeente voor gevolgen kunnen hebben voor de verenigingen.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Schoolvoetbal 
 
De dagen van het schoolvoetbal zijn weer voorbij en waren een succes wat 
betreft de organisatie. De 1e keer was het weer goed, maar helaas tijdens de 
finale op 8 mei was het weer bar en boos. Dit stimuleerde wel de omzet van 
warme drankjes, dus in die zin was het zeker een geslaagde dag. Zowel 
Marvin Vat, als het kantinepersoneel: bedankt voor de organisatie. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
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. Denk 
hierbij aan het Jober Thoen toernooi voor Lagere elftallen op 1e Pinksterdag, 
zondag 9 juni 2019.  Door te weinig aanmeldingen, is dit vorige jaar helaas 
niet doorgegaan, maar momenteel zijn er 12 deelnemende teams. Dit beloofd 
weer een geslaagde dag te worden. Wilco succes met de organisatie, samen 
met de nodige andere mensen. 
 

De toernooicommissie is druk om op zaterdag 15 juni a.s. een toernooi te 
organiseren voor nagenoeg alle jeugdteams, jongens en meisjes. Binnenkort 
zal nadere berichtgeving hierover volgen in de Nieuwsbrief. 
Ook de JOC zit niet stil. Zo zijn de voorbereidingen van het pupillenkamp in 
volle gang en loopt DONK dit jaar weer mee met de Avondvierdaagse met mar 
liefst 34 kinderen. Een mooi aantal dus.  Het startnummer hoort u t.z.t van de 
J.O.C. 
 
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. 
 
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 
 
 
 

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

 
 

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

https://www.facebook.com/svdonk/


 
 
 
 
 
 
Unive nieuwe sponsor SV Donk. 
  
“Veel mensen kennen ons van ‘Daar plukt ú de vruchten van’ en ‘Zonder 
winstoogmerk’. En daar zijn we blij om, want dit zegt veel over wie we zijn”, 
aldus Sjors van Hanswijk, werkzaam bij Univé Zuid-Holland. “Univé wil 
namelijk meer zijn dan verzekeraar alleen. We willen met elkaar risico’s 
voorkomen, gevolgen beperken en alleen verzekeren als het echt nodig is. We 
zorgen ook voor persoonlijk advies en hulp, altijd dichtbij. In Gouda hebben 
we bijvoorbeeld een advieswinkel waar we klanten graag adviseren. Daarnaast 
kun je bij ons 24 uur per dag online terecht, via onze website en de Univé 
App”,.  
 

 
 
 
 
Als Supporter van Sport vindt Univé sporten en bewegen belangrijk. Daarom 
is Univé via de winkels en kantoren als Supporter van Sport jaarlijks partner 
van meer dan 250 lokale, regionale en landelijke sportevenementen en –
initiatieven. Sjors vertelt verder over het ontstaan van de sponsoring van SV 
Donk: “De klant staat bij ons centraal en we zijn erg betrokken bij lokale 
activiteiten. Vandaar dat een sponsorschap van een lokaal grote 
voetbalvereniging goed bij onze filosofie past.” 
 
 
 
Sjors is enthousiast over de sponsoring van SV Donk: “Ik ben erg blij dat ik 
mijn werk met mijn hobby zo kan combineren, omdat ik uit beide veel plezier 
en energie haal. En als leden meer informatie willen wat Univé voor hen kan 
betekenen, adviseer ik natuurlijk graag!” 
 
 
  

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Van de Technische Commissie 
 
 
 
Kampioenschap DONK 2 
 
Op zondag 5 mei kon het meer dan terechte kampioenschap van DONK 2 
gevierd worden. Met een 3-2 overwinning op VOC (en het verlies van 
IJsselmonde) was het tweede kampioenschap op rij een feit. Het team van 
Remco Overkamp, Frank van Loon en Kees Vat heeft de hele competitie 
bovenaan gestaan en kan met recht de terechte kampioen worden genoemd. 
Volgend jaar spelen we met dit mooie team op het niveau van de reserve 1e 
klasse. De combinatie van jonge talenten en een paar sturende routiniers is 
wederom zeer succesvol gebleken. Nagenoeg alle spelers voetballen al sinds 
de pupillen bij de club. Dat maakt dit kampioenschap nog specialer. Laten we 
hopen dat we DONK1 en DONK 3 later in het seizoen kunnen laten volgen. Een 
extra felicitatie aan het adres van de begeleiding en spelersgroep van DONK 2  
 
 
Ondertekening contracten begeleiding selectie 
 
Op donderdag 9 mei vond de formele ondertekening van de contracten met 
hoofdtrainer Pieter van Zoest, sportverzorger Fred Klomp en 
fysiotherapiepraktijk en onze hersteltrainers van Fysio Visiq plaats. Voorzitter 
Ruud Lubken ondertekende in het bijzijn van de volledige selectie de 
contracten waarmee deze 3 zeer gewaardeerde krachten nog een jaar langer 
aan onze club zijn verbonden. Na het onderteken van deze contracten werden 
ook de overige leden van het begeleidingsteam van de selectie door het 
Bestuur bedankt voor hun inzet en de belofte ook volgend jaar actief te zullen 
zijn in hun huidige functies. Kortom; ook binnen de begeleiding een hoge 
mate van stabiliteit. Allemaal heel veel succes !!!   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dankwoord aan de SLC 
 
Tijdens de laatste geslaagde ontspanningsavond van de selectie – traditioneel 
georganiseerd door de SLC onder leiding van Pieter van Houten - heeft de A-
selectie haar waardering voor het werk van de SLC nadrukkelijk laten blijken. 
Uit handen van spelers Sjors van Hanswijk en Lars Honkoop ontvingen naast 
Pieter ook Simon de Jong en Jurgen Paap een mooie waardebon. Vervolgens 
werd de avond voortgezet samen met de damesselectie in de vorm van een 
spetterende bingo. SLC dank voor de fijne ondersteuning van het 
selectievoetbal.  
 

 
 
 
Assistent trainer selectie 
Zoals bekend heeft Frank van Loon aangegeven volgend jaar zijn rol als 
assistent trainer bij de selectie en begeleiding van DONK 2 niet voort te 
zetten. De TC heeft afspraken kunnen maken met zijn opvolger. Vanaf 
volgend seizoen zal de rol van Frank van Loon overgenomen gaan worden 
door Jurgen Paap. Jurgen zal onderdeel gaan uitmaken van het 
begeleidingsteam van de selectie en daarin samen met Remco de training en 
begeleiding van DONK 2 op zich gaan nemen. Wij hebben hiermee de laatste 
open positie in de begeleiding van DONK 1 en DONK 2 voor seizoen 2019-
2020 ingevuld. Wij wensen Jurgen uiteraard heel veel succes en plezier in zijn 
nieuwe rol. 
 
Hoofdtrainer JO19 2019-2020 
De TC is uiteraard ook wat betreft het jeugdvoetbal weer druk bezig met de 
voorbereidingen op seizoen 2019-2020. Omdat we Dennis Vogel in een nieuwe 
rol (technisch coördinator pupillen) voor onze club hebben weten te behouden 
ontstaat er een vacature voor hoofdtrainer van JO19. Na een aantal 
kandidaten te hebben gesproken zijn we nog niet geslaagd met de invulling 
daarvan. Mogelijk dat zich binnen de club of de A-selectie nog kandidaten 
bevinden die het leuk vinden om zich het komend jaar over deze leuke 
enthousiaste groep te ontfermen. 2x per week trainen en op zaterdag de 
begeleiding tijdens wedstrijden invullen. Mocht het iets voor je zijn is het 
verzoek om dit te melden bij Frank Arts (voorzitter junioren). Samen met de 

TC zal de JC dan zorgen voor een goede begeleiding van deze trainer en het 
team tijdens het seizoen  
 
Competitie O12/O18/O23 
 
De interne competitie voor de elftallen O12, O18 en O23 kent een aantal 
organisatorische uitdagingen. Momenteel moeten er zowel voor O18 en O23 
nog data gevonden worden voor de wedstrijden tegen MSV’19. De 
verwachting is dat we deze wedstrijden in mei nog gaan spelen. Vv 
Groeneweg zal vervolgens de finaleavond plannen in juni. We houden u op de 
hoogte via de website.  
 
Koeien & Kaas Jober Thoen memorial voorbereidingstoernooi 
In de voorbereiding op het nieuwe seizoen organiseert de TC i.s.m. SLC een 
sterk bezet 2-daags toernooi op donderdag 22 en zaterdag 24 augustus. 
Deelnemende teams zijn naast DONK 1 ook de regionale toppers van vv 
Groenweg, GC&FC Olympia en RVC’33. We hebben daarnaast de succesvolle 
horecaketen van Koeien & Kaas (vestigingen in Gouda, Alphen aan den Rijn en 
Zoetermeer) als sponsor voor dit toernooi kunnen werven. We zijn er verder 
trots op ook de naam van ons gewaardeerde en veel te jong overleden erelid 
Jober Thoen aan dit toernooi te kunnen koppelen. Een mooi begin van het 
nieuwe seizoen na de vakantie. Nadere informatie volgt via de social media 
kanalen en website van sv DONK 
 



 

 

 

 

Junioren sv DONK 

 

We hebben de Pasen en meivakantie achter de rug. Hierbij hebben we 3 

weekenden geen competitievoetbal voor de junioren gehad. Of dit het voetbal 

bij de spelers ten goede komt is maar de vraag. Nu gaan we naar het einde 

van het seizoen toe met nog één of twee competitie-wedstrijden te gaan. 

 

Afgelopen zaterdag was er voor de JO14-1 de mogelijkheid om kampioen uit 
bij Cabauw te worden. Er moest wel gelijk gespeeld of gewonnen worden. 
Helaas presteerde de spelers een stuk minder dan wat we van ze gewend zijn 
en werd de wedstrijd met 4-2 verloren. De spelers van Cabauw waren een 
stuk feller en wonnen veel onderlinge duels. Wellicht dat de wedstrijdspanning 
hier toch een rol heeft gespeeld. A.s. zaterdag kan JO14-1 alsnog kampioen 
worden. Er moet dan thuis wel gelijk gespeeld of gewonnen worden van 
Nieuwerkerk. In ieder geval veel succes gewenst voor de  JO14-1! 
 
JO17-1 heeft afgelopen zaterdag na een reeks van 3 overwinningen helaas 
onnodig verloren. De doelpunten tegen kwamen te makkelijk tot stand.  JO17-
1 begon de wedstrijd goed maar stond halverwege toch tegen een 3-0 
achterstand aan te kijken. Na de 1-3 maakt DCV snel de 1-4. Uiteindelijk 
kwam Donk toch nog terug naar 3-4 maar meer zat er helaas niet meer in. 
JO17-1 heeft nog 2 competitie wedstrijden te spelen. 
 
JO19-1 heeft afgelopen zaterdag met 6-2 verloren van Slikkerveer. Door het 
verlies bij Slikkeveer staat JO19-1 nu helaas onderaan. Gezien de kwaliteit 
binnen dit team en een aantal wedstrijden waar te veel kansen nodig zijn om 
te scoren is dit deze stand toch een  vertekend beeld van dit team.   
Ook JO19-1 heeft nog twee wedstrijden te gaan en hopen we dat ze nog wat 
puntjes kunnen pakken. 
 
Daar we naar het einde van het seizoen gaan zijn we vanzelfsprekend ook al 
druk bezig met het komende seizoen. Daar we bij junioren nu niet overlopen 
van aantallen spelers is het voor volgende seizoen ook weer een hele 
uitdaging om de teams zo in te vullen met spelers zodat iedereen volgend 
seizoen ook weer met veel plezier en op z’n niveau kan voetballen. Tevens zijn 
we druk met het indelen van de juiste trainers en begeleiding bij de 
verschillende teams . Ook dit is weer een hele uitdaging. Wilt u zelf ook graag 
eens wat voor de club terug doen en vindt u het leuk om onderdeel van de 
team begeleiding te zijn dan kunt u zich altijd tot mij richten.  
 
 
Als de competitie is geëindigd staan er nog een aantal leuke activiteiten op 
DONK gepland. 
 

- 15 juni is het thuis toernooi voor de pupillen en junioren t/m JO17-1 . 
Na het enorme succes van vorig jaar is de toernooicommissie waar 
hard bezig om er ook 
dit jaar weer een enorm succes van te maken. 

- 22/ 23 juni  is het weekend van het jaarlijks succesvolle kamp voor 
de pupillen. 

- 29 juni is de Nacht van DONK. 
Ook dit jaar belooft het weer een mooie dag, avond (en nacht) te 
worden. 
Kaarten voor de avond zijn al verkrijgbaar bij de Bar  

- 6 juli is het Jeu de boules toernooi. Inschrijven kan per team op het 
inschrijfformulier in de kantine. 
 
 

Al met al staan er nog heel wat leuke en gezellige activiteiten op de planning 
en dan hopen we dat naast het al behaalde kampioenschap van DONK 2  
DONK 1 ook nog promoveert naar de 2e klasse.  
 
 

Frank Arts 
Vz juniorencommissie sv DONK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
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 
 
Dit jaar is de 60ste editie van de jeugdavondvierdaagse. Deze zal gelopen 
worden van 21-24mei. 
Na een jaar afwezigheid loopt DONK gelukkig weer mee met de 
jeugdavondvierdaagse, en dat in het jubileumjaar van de JAVD. 
Met in totaal 34 kinderen trekken wij onze wandelschoenen aan en gaan we er 
een gezellige 4daagse van maken. 
Donk heeft dit jaar startnummer 30.  
 
 

 
 
 
 
Pupillenkamp komt er weer aan! 
 
We gaan dit jaar naar Oostvoorne waar we onze traditie van het jaarlijks 
pupillenkamp gaan voortzetten, met veel leuke spellen, lekker eten, korte 
nachtjes en een lekker weekend op pad met je vriendjes of vriendinnetjes. Je 
kan je vanaf nu aanmelden via de formulieren die je van je leider krijgt of heb 
gekregen, als dat niet het geval is kan je er altijd een op komen halen bij de 
JOC.  
 
Schrijf je in en ga dit jaar ook gezellig mee ! 
Heb je geen formulier ontvangen mail dan naar joc@svdonk.nl 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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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7x7 voetbal bij s.v. Donk 
 
De DonkDames hebben vrijdag 10 mei de competitieronde thuis gehad. 
Graag willen wij de scheidsrechters Glenn Telusa en Marcel van Leeuwen 
nogmaals bedanken dat jullie deze avond de wedstrijden hebben gefloten. 
Uitslagen Donk: 

Gouda – Donk 0-1 
Donk – Stolwijk 0-0 
Lekkerkerk – Donk 1-0 
Donk – Bergambacht 8-1 
 
Daarnaast willen we ook Adrie van Vliet bedanken voor het overbruggen van 
de extra drukte achter de bar deze avond. Uiteraard waren er ook wat dames 
die bijsprongen zodat het een geslaagde avond werd. 
 
Vrijdag 24 mei is alweer de laatste avond van de competitie bij vv Lekkerkerk, 
deze word daar afgesloten met een DJ dus dat beloofd een feestje te worden 

 
 
Wil je komen kijken? Houd je voetbalapp in de gaten om te zien waar en hoe 
laat we spelen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------- 
 
 
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  
 
 
 
 
Dinsdag t/m vrijdag  

21 t/m 24 mei 2019  Jeugdavondvierdaagse Gouda 
 
Vrijdag 24 mei 2019                     7x7 Dames 30+ 
 
Vrijdag 24 mei 2019                     Regionaal toernooi voor ‘t Praktijkonderwijs 
 
Donderdag 30 mei 2019  JO9-1 toernooi bij Zoetermeer 
 
Zaterdag 8 juni 2019  JO8-1 en JO8-2 een toernooi in Ouderkerk 
a/d IJssel 
 
Zondag 9 juni 2019(1e Pinksterdag) J. Thoen Toernooi (Lag. Elftallen) 
 
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    
    
 
 
 
 
                     --------------------------------------------------------- 
 

Volg s.v. Donk op Twitter 
 

 
 

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

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op 
Dinsdag 11 juni 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: 
 

Dinsdag 11 juni 2019 
Maandag 15 juli 2019 

 

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