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Van de Bestuurstafel
Maandag 30 oktober jl. heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden
in de kantine. Helaas was de opkomst niet groots.
Tijdens deze vergadering heeft de voorzitter het verslag over het seizoen
2016/17 samengevat voorgelezen en kwam ook het financiële jaarverslag en
de begroting van dit seizoen aan bod.

Verder waren er een 3tal bestuursleden die aftredend waren en zich niet
herkiesbaar stelden. Helaas hebben zich geen tegenkandidaten gemeld voor
deze functies. De voorzitter benadrukte nogmaals dat deze bestuursleden
waarschijnlijk niet het hele verenigingsjaar uit kunnen zitten door drukke
werkzaamheden elders. Het is dus zaak dat zich in ieder geval op korte
termijn een voorzitter, penningmeester en een afgevaardigde voor de
seniorencommissie zich aanmeldt.
Wij willen dan ook vragen of u eens om u heen wil kijken of zich een geschikte
kandidaat in uw omgeving bevind, die misschien interesse heeft in een van
deze functies. Voor informatie kunt u ten alle tijde terecht bij iemand van het
bestuur.
Ook het vervullen van de diverse bardiensten, en dan met name de diensten
in de keuken, is nog niet opgelost.
We zijn dus nog steeds op zoek naar ouders of andere vrijwilligers, die
misschien in het weekend een uurtje over hebben om een keukendienst te
draaien. U kunt zich aanmelden bij Ronald Nieuwenhuizen (of een ander
bestuurslid) Met elkaar moeten we dit toch op kunnen lossen.
Afgelopen seizoen is er ook een commissie Westergouwe in het leven
geroepen. Deze commissie is in de nieuwe wijk actief geweest om leden te
werven. Denk hierbij aan flyers uitdelen, voetbalclinics, en activiteiten in
samenwerking met de school.
Heeft u toch nog interesse in het jaarverslag of de notulen van deze
vergadering dan kunt u dit opvragen bij: secretaris@svdonk.nl.
Whiteboard
Onlangs is er in de bespreekruimte boven een groot whiteboard geplaatst,
waar trainers en leiders tijdens de wedstrijdbespreking gebruik van kunnen
maken.
Hier zijn we erg blij mee.
Dit whiteboard is gedoneerd door GSG Leo Vroman.
Wij willen het GSG hartelijk danken voor deze donatie.

SV DONK plaatjes sparen bij Hoogvliet Gouda

Hoogvliet heeft ons bestuur benaderd voor een lokale plaatjesactie ter
gelegenheid van het 50 jarige bestaan van Hoogvliet in 2018. Onze leden zijn
nu eens de toppers waarvan een plaatje is gemaakt.
In overleg met Hoogvliet is ervoor gekozen om binnen onze club zoveel
mogelijk leden/teams mee te laten draaien in deze plaatjesactie. De droom
van onze SV DONK leden wordt nu werkelijkheid!. Plaatjes van jezelf en
andere DONK-leden zijn volgend voorjaar verkrijgbaar bij Hoogvliet in Gouda.
Het bestuur ziet in deze actie een geweldige kans de vereniging extra te
promoten en wil haar leden vanzelfsprekend deze kans niet onthouden.
Om deze actie tot een groot succes te maken is het van belang dat alle
betreffende leden op de foto verschijnen.
Er zal een fotograaf op verschillende dagen in oktober aanwezig zijn op onze
accommodatie. Een schema van de fotosessies wordt nog medegedeeld via de
diverse coördinatoren en via het info prikbord. Zorg dat je gefotografeerd
wordt! Er is overigens geen verplichting om deel te nemen aan deze
plaatjesactie.
Let op! Als je jezelf laat fotograferen zie je natuurlijk wel af van je portretrecht
en geef je ons toestemming om je foto te laten gebruiken voor het maken van
een sportplaatje in deze actie.
Mis deze unieke kans niet!
Bestuur sv DONK

Fietsers en automobilisten
Er zijn nog teveel fietsers met een slechte verlichting of zelfs zonder licht.
Het is ‘s avonds al weer vroeg donker, dus zorg ervoor dat uw fietslichten het
doen.
Zonder licht rijden geeft gevaarlijke situaties en kan tot ongelukken leiden.
Automobilisten moeten zich realiseren dat de Nieuwe Broekweg een 60km
zone is.
Vaak wordt er te hard gereden, wat in combinatie met fietsers gevaarlijk is.
Advies: probeer te voorkomen dat u achteraf moet zeggen “had ik maar”!!!

Gevonden ballen
Nu het s ’avonds al vroeg donker is blijven er na de training wel eens ballen
naast het trainingsveld liggen. Begrijpelijk, daar het in het donker moeilijk
zoeken is. Deze ballen worden later wel weer door anderen gevonden.
Onder de tribune in de materiaalopslag, hangt een rek waar deze gevonden
ballen ingelegd kunnen worden, zodat de rechtmatige "eigenaar" ze later weer
kan meenemen.
Niet roken in clubhuis en kleedkamers
Niet roken in clubhuis en kleedkamers wil zeggen dat ook de hal hieronder
valt!
De Materiaal en Onderhoud Commissie

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

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

Gezocht
Grensrechter
Een vaste grensrechter voor Donk 2 op Zondag
Bij interesse kan je Frank van loon of Remco Overkamp aanschieten of een
mail sturen naar donkiaan@svdonk.nl
Coach / Leider
We zijn op zoek naar iemand die toch wel een beetje kennis van voetbal heeft
en die het leuk vindt om de mannen van Donk 4 de motiveren. Voor
informatie kan men contact opnemen met: secretaris@svdonk.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
De PR- commissie
---------------------------------------------------------

Activiteitenkalender 2017/2018
Maandag 30 oktober 2017

Algemene Ledenvergadering

…. November 2017
allerkleinsten

Sinterklaas op bezoek voor de

Woensdag 20 december 2017

Kerstkaarten/biljarten Lagere elftallen

Zondag 7 januari 2018

Nieuwjaarsreceptie vanaf 15.00 uur
Wedstrijd OUD DONK 1 tegen DONK 1 om
13.30 uur

Donderdag 10 mei 2018
Olympia
Hemelvaartsdag

JO8 en 9 teams Stroopwafeltoernooi bij

Dinsdag t/m vrijdag
15 t/m 18 mei 2018

Jeugdavondvierdaagse

Zondag Datum volgt nog

Lagere ElftallenToernooi J. Thoen-toernooi

Zondag 21 mei 2018
Olympia

DONK JO13… Stroopwafeltoernooi bij

Zaterdag 9 juni 2018

Groot Jeugdtoernooi bij Donk

Weekeinde 22, 23 en 24 juni 2018 Kamp Pupillen
Zaterdag ………. 2018

Nacht van DONK voor jeugd en
senioren(aanvang jeugd vanaf
15.00 uur

Vrijdag 30 Oktober 2018

Medewerkersavond

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

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

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 06 November 2017
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 November 2017
Maandag 08 Januari 2018
Maandag 05 Maart 2018
Maandag 07 Mei 2018
Mocht je tussendoor een belangrijke mededeling hebben laat het me weten
dan is er altijd wat mogelijk.

