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Bestuur Nieuwsflits
Terugblik algemene ledenvergadering
Op 7 Oktober jl. was de jaarlijkse ledenvergadering van sv DONK. Ook dit jaar
waren weer bijzonder weinig leden aanwezig op deze vergadering. Dit is de
plek waarop mensen mee zouden kunnen praten over het reilen en zeilen van
de vereniging en vragen kunnen stellen, waarmee men wellicht zit.
Nadat de notulen waren goedgekeurd werd de financiële realisatie van het
seizoen 2018-2019 besproken. De realisatie eindigde met een positief
resultaat van ruim 3.000 euro. Met dank aan vele vrijwilligers en het
organiseren van wat extra activiteiten zijn de inkomsten van de kantine hoger
dan voorgaande jaren door. Naast de kantine inkomsten vormen de
contributie en sponsoring de andere grote inkomensposten.
Helaas stijgen sommige uitgaven steeds verder door Gemeentelijke kosten,
KNVB enz. Het bestuur blijft continu goed kijken waaraan de
verenigingsgelden worden uitgegeven. Door zo te kijken heeft het bestuur
afgelopen seizoen dus een positief resultaat geboekt.
Vervolgens is de begroting voor het seizoen 2019-2020 besproken en
goedgekeurd door de ledenvergadering.
Hasse Vleeming is gestopt met zijn werkzaamheden voor het Bestuur en door
de voorzitter bedankt voor zijn tijd en energie in de afgelopen jaren in het
bestuur. Hasse blijft nog wel hand en spandiensten verlenen binnen de
vereniging
Marjo Rijnsburger heeft aangegeven na het seizoen 2019-2020 (met
de volgende ledenvergadering) te stoppen met haar werkzaamheden
in het bestuur. Dit is een belangrijke functie binnen het Bestuur en sv
DONK is dus dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester, die
vanaf het seizoen 2020-2021 deel uit wil maken van het Bestuur van
sv DONK en daarin dan kan mee praten over het hele beleid binnen de
vereniging en uiteraard de centjes in de gaten moet houden en de
daarbij behorende administratieve zaken uit zal voeren
Aftredend en herkiesbaar waren Marin Feijt en Ronald Nieuwenhuizen. Beide
heren zijn herkozen in het Bestuur
Er is wederom aandacht gevraagd om invulling te kunnen geven aan de
diverse functies binnen de vereniging en aan de aanwezigen wordt gevraagd,
om binnen de vereniging ook mee te kijken en zoeken naar nieuwe
vrijwilligers. We kunnen wel aangeven dat we ook vele vrijwilligers binnen de
vereniging hebben, die al de nodige tijd aan DONK besteden, maar
desalniettemin kunnen we er altijd nog enkelen bij hebben.
Er wordt ook gemeld hoe sv DONK bezig is om te trachten nieuwe leden te
vinden.
De voorzitter benadrukt dat er helaas nog (commissie)leden zijn binnen de
vereniging die denken alle problemen en vragen maar bij het Bestuur neer te
leggen. Deze mensen lijken te vergeten dat de mensen binnen het bestuur
OOK vrijwilligers zijn, die proberen de vereniging te leiden in hun vrije tijd,
maar die echt niet kunnen functioneren zonder de hulp van vele andere
handjes. Het gevolg van alles maar bij mensen binnen het bestuur neer
leggen is dat deze mensen vervolgens zo veel taken krijgen, dat men
daardoor gaat afhaken en dat moeten we met zijn allen zien te voorkomen. Al
met al konden we met een zeer goed gevoel en positieve blik terug kijken op
afgelopen seizoen met o.a. de kampioenschappen van DONK 2, JO14-1 en
DONK G en promotie van DONK 1 naar de 2e Klasse, met als afsluiter een zeer
geslaagde Jaarlijkse Nacht van DONK.
Namens het Bestuur dank aan alle vrijwilligers binnen de vereniging.

Contributiebetalingen
M.b.t. de contributie moeten we zeggen dat de automatische incasso
grotendeels goed werkt en tijd scheelt voor de penningmeester, maar helaas
zijn er toch altijd weer mensen die de incasso van de contributie terug laten
boeken, waarna de penningmeester toch weer extra werk heeft om het geld
alsnog binnen te halen. Standpunt van het bestuur is inmiddels wel dat
spelende leden voor halverwege het kwartaal betaald moeten hebben, anders
wordt het verboden om wedstrijden te spelen; hetgeen geldt voor alle spelers
van DONK 1 tot en met de jongste jeugd. Men is nu eenmaal een verplichting
aangegaan door lid te worden van sv DONK en daar hoort tijdige
contributiebetaling bij. De verplichting die men aangaat geldt voor het gehele
seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Dit betekent dus, dat
wanneer men tussentijds wil stoppen met voetballen men wel verplicht is om
de contributie tot eind van het seizoen te voldoen. Dit omdat we als
vereniging ook de kosten die we per team moet betalen voor het gehele
seizoen moeten voldoen.
Ook aan de Niet-spelende leden en donateurs willen wij vragen om er voor te
zorgen dat men na ontvangst van een verzoek tot betaling van de contributie
of donateursbijdrage dit te voldoen.
Voetbalgebeuren
De competitie is inmiddels enkele weken aan de gang en DONK 1 staat
momenteel na winst, verlies en gelijkspel keurig in de middenmoot in de
tweede Klasse. DONK 2 staat eveneens keurig in de middenmoot, nu spelend
in de eerste Klasse. Zij hebben 2 x gewonnen en 1 nederlaag geleden. DONK
3 heeft dezelfde resultaten behaald in de reserve derde Klasse en staat ook
net boven de middenmoot. De overige seniorenteams zijn eveneens begonnen
aan hun competitie met wisselende resultaten. DONK 4 en Zaterdag 1 en
DONK 2 gaan daarnaast verder in de beker
Bij de jeugd zijn alle teams ook weer wekelijks bezig met hun wedstrijden in
competitie en beker. Bij de allerjongste jeugd zie je af en toe hele grote
uitslagen, waaruit blijkt dat de verschillen in die klassen erg groot zijn. In de
poules van JO8, 9 en 10 wordt dit seizoen geëxperimenteerd met 4
verschillende poules in 1 seizoen, waardoor men er naar probeert te streven,
na de eerste poule, teams opnieuw in te delen, zodat de sterktes beter
overeen komen, en waardoor iedereen door gelijkwaardigheid aan elkaar,
meer plezier in voetbal kan krijgen.
Ook de 7 tegen 7 mannen en vrouwen zijn weer begonnen aan hun
maandelijkse wedstrijden. Vrouwen 30+ 7 tegen 7 spelen op vrijdagavond 1
november hun huiscompetitie met 3 andere verenigingen.
Succes allemaal.
Overleg Gemeente
In de zomervakantie heeft het Bestuur enkele mails richting Gemeente
gestuurd inzake het slechte onderhoud op en rondom de velden en daar
hebben we inmiddels als antwoord op gekregen dat SportPuntGouda en
Gemeente gaan kijken welk onderhoud bij wie hoort en en dan kijken hoe
e.e.a. verder geregeld moet worden. Helaas hebben ze niet aangegeven op
welke termijn ze dit hebben besproken, waardoor wij weer tegen allerlei zaken
aan lopen op ons complex.
M.b.t. de WOZ heeft er een gesprek plaats gevonden met alle voorzitters van
de Goudse voetbalverenigingen en gemeente Gouda en daarin is afgesproken
dat er binnenkort een gesprek komt met de Belastingsamenwerking om te
kijken of voetbalverenigingen i.p.v. het hoge tarief in aanmerking kunnen
komen voor het lage tarief. Derhalve hebben we de rekeningen vanaf 2016
nog niet betaald, totdat hier een afspraak over is gemaakt.
Omtrent de situatie rondom huur van de kleedkamers is momenteel nog niets
bekend. De Gemeente is nog intern in overleg en zaken aan het uitzoeken,
aan de hand van informatie die Hans Dessing allemaal voor DONK heeft
opgezocht en ingeleverd. Wordt vervolgd dus.
M.b.t. vervanging van de kunstgrasvelden is de Gemeente bezig om een
Onderhoudsplan op te stellen voor alle buitenverenigingen, waaronder ook het
plaatsen en vervangen van bestaande kunstgrasvelden. Dit plan ligt al ruim
een half jaar bij Gemeente en tot op heden krijgen we niet door wanneer sv
DONK aan de beurt is voor vervanging van de velden, die er nu al weer 10
jaar liggen. We blijven in contact met de Gemeente hierover.

Zonnepanelen
Afgelopen week zijn de zonnepanelen daadwerkelijk in werking gezet en gaan
we kijken hoe de energie opbrengst gaat verlopen en wat we terug kunnen
gaan verdienen. Naast het feit dat we als vereniging duurzaam bezig zijn
vragen we ook de trainersgroepen om hieraan mee te werken, door bv na de
training de verlichting op de velden gelijk uit te doen.
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 eventuele hulpdiensten kunnen niet op ons
complex komen. Bij calamiteiten kan het voor komen dat uw auto zal worden
weg gesleept. Zo ook als een ziekenwagen via het hek naar een van de
velden moet en uw auto staat in de weg!!
Dit seizoen zullen enkele tegenstanders van DONK 1 op zondag ook met de
Bus komen, dus graag de parkeerplek voor bussen vrij houden.
Barcommissie
Zoals u weet is bij sv DONK de kantine op alle dagen open om iedereen te
kunnen voorzien van een drankje(doordeweeks) en een drankje en
hapje(weekenden). Tot voor enkele jaren waren er enkele personen die
allemaal een vaste avond achter de bar stonden, maar helaas is dat nu niet
meer zo. We proberen nu met groepjes de barbezetting op peil te houden op
de doordeweekse avonden. Op de woensdag en donderdag hebben we
inmiddels groepjes van 4 a 5 die dan 1 x in de maand een avond achter de bar
staan. Voor de dinsdag zijn wij nog dringend op zoek naar enkele personen die
de kantine op de dinsdag willen bemensen. Wij zijn derhalve dringend op zoek
naar U, om ons te helpen. Indien u interesse heeft verzoek ik u een mail te
sturen naar barcommissie@svdonk.nl of contact op te nemen met Arjan van
Loon, die de indelingen ook voor het weekeinde verzorgt. Ook voor de
zaterdagen en zondagen zijn wij nog op zoek naar mensen die ons willen
helpen om er voor te zorgen dat spelers en ouders en overige
belangstellenden iets te drinken en eten kunnen afnemen in onze kantine.
Het zou zonde zijn als de kantine op enkele momenten dicht is, waardoor ook
U niet binnen, droog kunt wachten op uw kind of partner, of dat u als speler
niets te drinken kunt krijgen na afloop van uw training/wedstrijd.
Incident tijdens wedstrijd Moordrecht JO15-1 en sv DONK JO15-1 d.d.
5 oktober 2019
Zoals u ongetwijfeld mee gekregen zult hebben via allerlei sociale media, AD
groene Hart en Televisieprogramma is er tijdens bovengenoemde wedstrijd
een incident geweest waarbij scheidsrechter en spelers van sv DONK
betrokken waren. Het bestuur van sv DONK is samen met de Jeugdcommissie
intern nagegaan wat er die wedstrijd daadwerkelijk is gebeurd en heeft aan de
hand hiervan een rapportage moeten insturen naar de KNVB. DE KNVB zal
deze strafzaak gaan afhandelen en sv DONK zal dan geïnformeerd worden
over de bevindingen van de KNVB en wat daaruit voort vloeit.
Voetbalartikelen
Onder het JOC mededelingenbord komt een rek te staan, met daarin
voetbalartikelen die wij hebben gekregen of zijn achtergelaten. Deze artikelen
kunnen door Donkleden worden meegenomen. Een gift voor de JOC is
natuurlijk welkom. Gift kan in de JOC brievenbus gedeponeerd worden.
Geluidsboxen
In de kledingopslag staan een aantal geluidsboxen die door elftallen gebruikt
worden voor of na hun wedstrijd. Wij willen graag weten wie de eigenaars van
de boxen zijn. Graag een sticker met naam en elftalnummer opplakken. Als
dat binnen een aantal weken niet gebeurd dan worden ze afgevoerd.

Jubileum Donk 100 jaar
29 oktober 1920 is de vereniging opgericht door Pater van der Donk en we
bestaan volgend jaar dus 100 jaar. Er is weer een jubileumcommissie
opgericht om dit tot een bijzonder jaar te maken.
De commissie bestaat uit: Gerrit Schinkel, Paul Schippers, Ruud
Lubken(voorzitter), Andre van Zijl, Corrie van Kralingen, Rene Lubken, Niek
van der Sprong, Per Lubbers en Frank Moons.
De aftrap van het jubileumjaar zal plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie
op 5 januari. Op 2 mei is er een Open dag om Donk te promoten. Niek van der
Sprong zal dit actief op zich gaan nemen.
29 augustus 2020 zal er een Reünie plaatsvinden en op 31 oktober 2020 een
feestavond.
Ook zal er een jubileumboek worden uitgebracht, welke aan het einde van het
jaar 2020 zal verschijnen.
Verder is de commissie met de overige commissies actief bezig voor de
invulling van de diverse programma’s.
Er wordt gestart met de Club van 100: voor € 100, - wordt je lid en maakt het
mogelijk om het jubileumprogramma uit te voeren. De namen van deze club
komen op een plaquette en je wordt uitgenodigd voor de jubileumactiviteiten.
De eerste 20 leden hebben zich al gemeld om lid te worden van deze club.
Overige activiteiten
De diverse commissies zijn al weer volop bezig met het inplannen van
activiteiten/evenementen voor de loop van dit seizoen en volgende
zomerperiode m.b.t. toernooien, activiteiten voor de jeugd etc. Succes allen
met de organisatie hiervan.
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

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

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.

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

Oproep!
Geachte ouder, begeleider, speler, speelster,
sv DONK heeft op het sportcomplex in de Oostpolder de beschikking over 3
kunstgrasvelden en een mooie kantine met kleedkamers en vergaderruimten.
Op dit complex hopen wij nog vele jaren actief te blijven in een mooie groene
omgeving. De sv DONK groeit gelukkig nog steeds met name bij de
jeugdleden en dat kan nog gaan toenemen door de bouw van huizen in
Westergouwe. Door deze groei heeft sv DONK mensen nodig om de vereniging
draaiende te houden. Om er voor te zorgen dat alle spelende en niet-spelende
leden van sv DONK het naar hun zin hebben en de door hen geliefde
voetbalsport te kunnen beoefenen, zowel actief als passief, heeft de
vereniging voldoende vrijwilligers nodig om alles draaiende te houden.
Momenteel hebben wij al vele vrijwilligers, maar we kunnen er uiteraard altijd
meer gebruiken. Tevens zijn er enkele vacatures ontstaan, doordat huidige
vrijwilligers te kennen hebben gegeven te stoppen met hun vrijwilligerswerk
door diverse omstandigheden.
De sv DONK kan NIET ZONDER vrijwilligers en derhalve vragen wij u om zich
op te geven bij het bestuur als vrijwilliger voor sv DONK. Hieronder melden
wij diverse vacatures, waar we nog mensen voor zoeken. Met name de
bezetting van de kantine en de Jeugdcommissie hebben de meest
urgente versterking nodig, zonder de andere vacatures over het hoofd
te zien.
Wij hopen dat u zich enkele uren per week of maand kunt en wilt vrij maken
voor een van de vrijwilligerstaken in de vereniging, zodat alle kinderen en
volwassenen zich op een leuke manier kunnen vermaken bij sv DONK.
Gedrag spelers, speelsters, begeleiding en publiek
Naar aanleiding van de ongeregeldheden op zaterdag 5 oktober 2019 bij de
wedstrijd tussen vv Moordrecht JO15-1 en sv DONK JO15-1 zullen wij als sv
DONK komend weekeinde helaas onder een vergrootglas liggen.
In de diverse media zijn een aantal stukken verschenen waarin allerlei nieuws
is gebracht, wat grotendeels onjuist is en is gepubliceerd zonder dat er hoor
en wederhoor is toegepast. Het is helaas allemaal eenzijdige berichtgeving.
Een columnist van het AD ventileert zijn eigen mening, waarbij hij mensen
beschuldigt van zaken die niet eens gebeurd zijn en waardoor ook mensen die
niet hierbij betrokken waren beschadigd worden. Helaas draagt dit allemaal
niet bij aan een positief beeld van DONK.
Het bestuur van sv DONK is deze week zorgvuldig bezig geweest om alles wat
is gebeurd bij genoemde wedstrijd in kaart te brengen. Zij zal naar eer en
geweten de Tuchtcommissie van de KNVB van alle informatie voorzien en aan
de hand van hetgeen wat in kaart is gebracht, zal het bestuur maatregelen
nemen.
Echter vanwege al deze ongewenste media aandacht zullen de nodige ogen op
DONK gericht zijn bij de wedstrijden dit weekeinde. Het bestuur vraagt een
ieder dan ook zich, net als anders, op een normale manier te gedragen en te
doen waar we goed in zijn, namelijk: leuke wedstrijden spelen, respect
hebben voor tegenstander en scheidsrechters. En in de kantine een gezellig
drankje en hapje nuttigen bij het napraten van de wedstrijden.
Wat er afgelopen zaterdag heeft plaats gevonden, is een incident, die het
Bestuur overigens niet goed keurt, maar waar alle overige elftallen buiten
staan.
Er zullen de komende weken ook tegenstanders zijn in het veld of mensen
langs de kant die zich geroepen voelen dingen te zeggen/roepen om mensen
uit het spel te halen en om te kijken hoe er gereageerd wordt. Dat is niet leuk
maar helaas bestaan deze mensen ook.
Wij rekenen op een ieders medewerking en wensen alle teams succes met hun
wedstrijden en net als afgelopen weekeinde hebben we voor de Week van de
scheidsrechters, voor alle scheidsrechters, die op Sportpark DONK fluiten een
presentje.
Bestuur sv DONK

Teus

Helaas is afgelopen zondag de mededeling gekomen dat onze oud trainer,
coach , scheidsrechter, keukenprins en trouwe supporter van Donk Teus van
Adrichem is overleden.
Aanstaande vrijdag 18 oktober zal de begrafenis plaats vinden op de
begraafplaats in Moordrecht
Onze steun betuiging gaat uit naar de familie, vrienden, naasten en iedereen
die Teus gekend heeft.

1E NIEUWSBRIEF JUBILEUM SV DONK 100 JAAR
SV DONK bestaat volgend jaar 100 jaar. Er is weer een jubileumcommissie
benoemd die al een tijdje druk bezig is met dit jubileum.
De commissie bestaat uit: Ruud Lubken, André van Zijl, Corry van Kralingen,
Paul Schippers, Renée Lubken, Per Lubbers, Frank Moons, Niek van der
Sprong en Gerrit Schinkel.
De jubileumcommissie zal de leden regelmatig (o.a. via een nieuwsbrief,
website en FB) op de hoogte houden van de invulling van het programma.
U kunt alvast de volgende data in uw agenda noteren:


Zondag 5 januari 2020
o
Nieuwjaarsreceptie; de officiële aftrap van het jubileumjaar.



Zaterdag 2 mei 2020
o
Open Dag; SV DONK promoten in Gouda en omgeving.



Zaterdag 29 augustus 2020
o
Reünie voor leden en oud-leden.



Zaterdag 31 oktober 2020
o
Grote feestavond.

CLUB VAN 100
Om het jubileumprogramma van SV DONK mede mogelijk te maken is er een
CLUB VAN 100. Voor 100 euro bent u lid van deze exclusieve club. U kunt ook
met meerdere personen donateur worden (ook b.v. een heel elftal kan voor
100 euro lid worden).
De namen van deze donateurs komen op een speciale plaquette te staan die
een mooie plaats krijgt in de kantine. Ook krijgt u uitnodigingen voor de
speciale jubileumactiviteiten.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL97 ABNA 0235 6040
t.n.v. P.B. Lubbers, o.v.v. “Club van 100 sv DONK”. U kunt ook betalen aan de
bar.
Op de leestafel in de kantine liggen folders van de Club van 100.
Probeer zo veel mogelijk leden (ook niet leden mag natuurlijk) warm te maken
voor deze exclusieve club van 100.
Er zal ook een jubileumboek worden gemaakt
Namens de jubileumcommissie
Gerrit Schinkel

--------------------------------------------------------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 Technische Commissie
Start reguliere competitie
De competitie is inmiddels een aantal weken onderweg en we kunnen stellen
dat DONK1, DONK2 en DONK3 in de eerste weken naar behoren zijn gestart.
Zowel DONK1 als DONK2 spelen dit jaar een klasse hoger en moeten uiteraard
wennen aan de hogere weerstand. In de gespeelde wedstrijden is echter
zichtbaar dat dit gewenningsproces niet lang hoeft te duren. Het doel is om
beide teams uiteraard op het niveau te houden waarop we nu uitkomen. De
opkomts en intensiteit van de trainingen is erg goed. Dat is natuurlijk ook de
basis voor een goede prestatie op zondag en beter worden naar de toekomst.
Ook DONK3 is prima gestart met de competitie en kan mogelijk ook dit jaar
weer voor een NC plek spelen.
O23 competitie
Ook dit jaar doen we weer mee met een onderling georganiseerde competitie
voor teams met spelers O23 (daarnaast ook met O18 en O12). Het team van
O23 speelt in die competitie tegen vv Groeneweg, vv Floreant en Soccer Boys.
De eerste wedstrijd is inmiddels gespeeld en leverde een hele ruime 7-0
overwinning op Soccer Boys op. Op dinsdag 29 oktober staat de volgende
wedstrijd tegen vv Groeneweg op het programma.
Uitbreiding technische staf selectie
We zijn bij DONK gewend om naast een externe hoofdtrainer de verdere
begeleiding van onze selectieteams te formeren met eigen ex-selectiespelers.
Zo zijn bijvoorbeeld Remco Overkamp en John Olsthoorn al weer heel wat
jaren actief als assistent trainers en Harry van de Pouw is niet weg te denken
als keeperstrainer. We zijn heel verheugd dat we dit jaar van een iets jongere
generatie aanvulling op de technische staf kunnen melden. Dit jaar gaan
Menno de Jong en Patrick de Blok stage lopen bij de selectietrainers. Zij
draaien dit jaar ook beiden mee in de begeleiding van het team O23. Het doel
is om van 2 kanten te gaan bekijken of een rol als assistent of keeperstrainer
bevalt en in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. We zijn blij met deze
ontwikkeling en wensen Menno en Patrick heel veel plezier de
selectie(begeleiding).
Trainingskamp
De SLC is momenteel druk bezig met de voorbereiding voor het jaarlijkse
trainingsweekend van de A-selectie. In januari zal de selectie een weekend in
en om Groningen verblijven waar training, wedstrijd en teambuilding centraal
zullen staan.

7x7 voetbal bij s.v. Donk
De Donk Dames VR30+ zijn weer ingeschreven voor de competitie op
vrijdagavond
Stand:
Stolwijk
Donk
DSO
Gouda
Wedstrijdavonden:
18 oktober in Gouda
01 november bij sv Donk in Gouda
Er worden per avond 3 wedstrijden van ieder 20 minuten gespeeld

De JOC

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

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

Activiteitenkalender 2019-2020

Zaterdag 26 oktober 2019
Vrijdag 22. November 2019
Zondag 22 december 2019
Zondag 5 januari 2020
… maart 2020
Di 12 tm vr 15 mei 2020
31 mei 2020
Zaterdag 13 juni 2020
Zaterdag 20 juni 2019
Weekeinde 26,27,28 juni 2020
Donderdag 20 augustus 2020
Zaterdag 22 augustus 2020
Zaterdag 29 augustus 2020
Zaterdag 31 oktober 2020

Halloween avond
Sinterklaasfeest
Kerstborrel
Wedstrijd OUD DONK tegen DONK 1 en
aansluitend Nieuwjaarsreceptie
Darten
Avondvierdaagse
Lagere Elftallen J. Thoen Toernooi
Jeugdtoernooi bij sv DONK alle
jeugdteams(niet JO19)
Nacht van DONK
Pupillenkamp
Jeu de Boules DONK Open
Voorbereidingstoernooi sv DONK 1
Voorbereidingstoernooi sv DONK 1
REUNIE sv DONK 100 jaar
Feestavond sv DONK 100 jaar

--------------------------------------------------------Volg s.v. Donk op Twitter

--------------------------------------------------------De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 18 november 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:
Maandag 18 november 2019
Maandag 06 januari 2020
Maandag 03 februari 2020
Maandag 02 maart 2020
Maandag 06 april 2020
Maandag 04 mei 2020
Mocht je tussendoor een belangrijke mededeling hebben laat het me weten
dan is er altijd wat mogelijk.

