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Bestuur Nieuwsflits Oktober
Nieuws van de Bestuurstafel
De herfst nadert met rasse schreden. In de laatste week van september is het
weer drastisch omgeslagen. Met als gevolg dat ook Corona, die gedurende de
zomermaanden wel gesluimerd heeft, toch ook weer voor uitbreiding van het
aantal ziektegevallen heeft gezorgd.
Dit bracht helaas ook weer nieuwe maatregelen met zich mee, zoals het
sluiten van de sportkantines en geen publiek bij de wedstrijden en trainingen.
Ondanks dat we al diverse keren bezoek hadden gehad van de goudse BOA’s,
die zeer tevreden waren over onze aanpak, mocht het niet baten.
Conclusie: tot 20 oktober zal de kantine weer gesloten zijn.
Gelukkig mag er nog wel gevoetbald worden. Nou ja….Gelukkig! Dit brengt
natuurlijk ook weer de nodige organisatie met zich mee. Wat mag wel, wat
niet. We lopen dan ook nog eens tegen verschillende adviezen aan nl. die van
de KNVB, maar ook die van het Coronateam van de gemeente Gouda, die
helaas soms nogal tegenstrijdig zijn.
We zullen dus weer moeten roeien met de riemen, die we hebben. Dit
betekent kantine dicht, scheidsrechters en tegenpartij ontvangen via de
buitendeur van de commissiekamer en tijdens de rust limonade op het veld.
En nu maar duimen met zijn allen dat 3 weken voldoende is om alles weer
onder controle te houden.
Een ander gevolg van de nieuwe maatregel is het organiseren van de ALV.
Deze vindt altijd plaats in oktober maar zal nu uitgesteld worden tot nader
order (zie elders in de nieuwsbrief en op de website)
Tijdens de ALV zijn er ook altijd bestuursleden, die aftreden en na het aantal
jaren vervullen van zijn/haar functie, zich niet meer beschikbaar stellen voor
het besturen van de vereniging.
Een van die bestuurders is Marjo Rijnsburger. Marjo heeft gedurende 8 jaar
met veel passie de functie van penningmeester op zich genomen en van onze
vereniging, die na een dure periode door de verhuizing naar ons nieuwe
complex, weer een financieel stabiele club gemaakt.
Uiteraard zullen we Marjo hier later in het jaar nog uitgebreid voor in het
zonnetje zetten.
Maar hierdoor is er wel een probleem bijgekomen. Nadat Marjo 2 jaar geleden
aangegeven heeft te willen stoppen, maar wel nog bereid is om een nieuwe
penningmeester in te werken, is het ons nog steeds niet gelukt om een nieuwe
PENNINGMEESTER te vinden.
Marjo heeft tot eind van het vorig seizoen de financiën nog bijgehouden, maar
is daar nu, mede door privé omstandigheden, definitief mee gestopt.
Rest ons om weer een dringende oproep te doen aan OUDERS OF LEDEN om
zich bereid te vinden zich aan te melden voor deze functie. Uiteraard mag dit
ook een duobaan worden. Mocht u geen zin hebben om mee te besturen,
maar wel verstand hebben van boekhouden, ook dan zijn we al heel blij als u
ons kunt helpen.
Helaas zijn er ook nog diverse andere functies binnen de vereniging, die we
niet opgevuld krijgen. Denk hierbij aan: bar- en keukenpersoneel,
jeugdtrainers, leden voor de sponsorcommissie PR-medewerker/ster..
Gelukkig krijgen we steeds meer aanwas vanuit de nieuwe wijk Westergouwe
en we hopen, dat hier ouders bij zijn, die het leuk vinden om hun steentje bij
te dragen aan de club, zodat het niet steeds op hetzelfde clubje mensen
aankomt.
Bestuur sv DONK

Algemene ledenvergadering SV DONK
Normaal gesproken houdt de sv DONK haar jaarlijkse ALV in de maand
oktober.
Het bestuur licht dan de financiële situatie van de vereniging toe, het
verenigingsjaarverslag is voor iedereen ter inzage en andere punten, waar we
gedurende het voorgaande seizoen mee te maken hebben gehad komen aan
de orde.
Uiteraard blikken we ook alvast vooruit.
Door de uitbraak van Corona en de nieuwe voorzorgsmaatregelen van
afgelopen week is het niet mogelijk om de ALV fysiek in de DONK-kantine op
korte termijn doorgang te laten vinden. We hopen dit alsnog plaats te kunnen
laten vinden aan het einde van de maand of begin november.
Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.
Mocht u toch al vragen hebben m.b.t. een aantal zaken, dan kunt u deze via
de mail stellen.
(secretaris@svdonk.nl)
Het bestuur

sv DONK 100 jaar
Na de berichtgeving van de laatste keer in de Nieuwsbrief, staan we aan de
vooravond van de officiële verjaardag van sv DONK. 100 jaar wordt de club op
29 oktober a.s.
Wat we nog wel wilden proberen te regelen is op de officiële verjaardag,
donderdag 29 oktober 2020, een proostmoment te houden. Maar zoals de
situatie nu is, zal ook dat n.a.w. geen doorgang kunne vinden, Helaas en
triest, dat we zo’n groots feest niet met alle leden kunnen vieren.
De Jubileumcommissie denkt nog na om in ieder geval de verjaardag van SV
DONK nog onder de aandacht te brengen bij de pers en aan de leden.
In het kader van het Jubileum werd een Club van Honderd opgericht, om
daarmee 100 mensen, groepen, te vinden die een bordje willen afnemen voor
100 euro, welke gelden dat worden gebruikt voor de organisatie van de
activiteiten.
Deze actie loopt nog steeds en we kunnen u melden dat we in de laatste
periode, ondanks dat DONK veelal dicht is geweest, toch nog diverse bordjes
hebben “verkocht”, waarmee momenteel 67 bordjes zijn verkocht. U vindt het
bord van de Club van Honderd bij binnenkomst in de kantine aan de
linkerzijde, en het bord is nu mooi verlicht door een extra lamp, welke is
gesponsord door Joost Schoonderwoerd van GS Bouw- en Onderhoud.
Kortom, we gaan met zijn allen proberen de laatste 33 bordjes ook aan de
“man/vrouw/teams/sponsors” te brengen. We hopen dat de diverse elftallen
als team ook nog een bordje willen afnemen. Voor informatie kunt u zich
wenden tot een van de mensen van de Jubileumcommissie, Paul Schippers,
Corrie van Kralingen, Per Lubbers, Niek van der Sprong, Andre van Zijl, Frank
Moons, Renee Lubken, Gerrit Schinkel of Ruud Lubken.
Om een klein stukje geschiedenis de revue te laten passeren levert Niek van
der Sprong regelmatig een stukje aan uit de “oude doos”, welke dan worden
geplaatst op de website en FaceBook.
Jubileumcommissie

CORONAREGELS DIE NU GELDEN (5 OKTOBER 2020 EN VOORLOPIG
TOT 20 OKTOBER A.S.)
Er wordt gewoon gevoetbald in competitieverband en eventuele
oefenwedstrijden of wedstrijden voor de RijnmondCup, maar deze wedstrijden
zullen zonder publiek gespeeld worden..
Echter is er voor publiek een uitzondering. Toeschouwers van thuisspelende
vereniging zijn niet welkom, dit geldt voor alle ouders/opa’s en oma’s, etc
van kinderen van 6 tm 19 jaar en alle senioren. Indien een elftal een
Uitwedstrijd speelt mogen ouders/chauffeurs van kinderen tot en met 19 jaar
wel als publiek naar binnen, of nee, men wordt dan aangemerkt als
begeleiding.

De sportkantine is gesloten.
Er zal wel ontvangst zijn door enkele vrijwilligers, die dit bij sv DONK doen
vanuit commissiekamer. Via de deur aan de buitenzijde kunnen tegenstanders
zich melden en scheidsrechters, Voor de scheidsrechters zal ook een drankje
geregeld zijn en de elftallen krijgen limonade en/of thee.
De kleedkamers blijven bij sv DONK vooralsnog open, volgens de eerder
genoemde regels. Op trainingsavonden worden kunnen kleedkamers alleen
gebruikt worden voor de O19 en senioren, zoals indeling is doorgegeven. Op
wedstrijddagen is er geen kleedkamer voor de jeugd tot en met 12, voor de
overige teams is in principe wel een kleedkamer beschikbaar. Mocht dit
vanwege drukte of andere redenen niet kunnen zullen we tijdig de
leiders/trainers dit melden. Wij vragen alle teams wel na afloop te douchen en
het terrein snel te verlaten, zodat de ontvangstmensen ook tijdig richting huis
kunnen gaan. Er mag derhalve geen eigen drank mee genomen worden naar
de kleedkamers.
Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de
organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de
gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden,
vrijwilligers en/of chauffeurs .van kinderen t/m 19 jaar van de Uitspelende

Op de website www. knvb.nl kunt u alle vragen en antwoorden over en
rondom Corona lezen, over wanneer wel of niet mogen spelen, wat te doen bij
Corona positief geteste mensen etc.
Alle spelers/speelsters veel succes gewenst met de wedstrijden de
komende weken.
Bestuur sv DONK

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

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

Overig Nieuws Oktober 2020
Nieuw tenue sv DONK
Inmiddels zijn de eerste beker- en competitiewedstrijden gespeeld en zien we
nagenoeg iedereen in het nieuwe tenue van de sv DONK voetballen, waarbij
we heel veel positieve reacties ontvangen van sv DONK leden, maar ook van
buiten de vereniging.
Helaas zijn er ook zaken die nog niet helemaal soepel zijn verlopen, zoals o.a.
de bestellingen die leden via de website hebben gedaan.
Deze zijn niet allemaal direct naar de leden gestuurd en soms was een
bepaalde maat niet aanwezig bij Voetbalshop.nl, waardoor leden langer
hebben moeten wachten op hun kleding dan gewenst en beloofd door
Voetbalshop.nl.
Vanuit het bestuur hebben we veelvuldig contact gehad afgelopen periode
over de kleding en inmiddels is het zo, dat alle bestellingen, die via de
webshop gedaan zijn aan de leden zijn verstuurd, dus zou iedereen vanaf nu
in het mooie geel/wit gekleed moeten gaan.
Mocht het zo zijn dat u nog tegen problemen aan loopt bij het bestellen van
kleding of andere materialen via de website van Voetbalshop.nl, vragen wij u
dat te melden bij de secretaris, zodat wij contact kunnen leggen met
Voetbalshop.nl.
Het bestuur wenst alle spelers en begeleiding veel succes toe in dit nieuwe
tenue en gaan er dan ook van uit dat vanaf nu alle spelende leden netjes in
het originele tenue lopen.

Gezocht: Afgevaardigde Lagere elftallen
We missen nog steeds een afgevaardigde voor de lagere elftallen. Het zou erg
fijn zijn, als iemand zich aanmeldt om deze doelgroep te vertegenwoordigen
richting bestuur, maar ook allerlei zaken kan en wil regelen voor en rondom
de lagere elftallen regelen. Voor vragen…neem contact op met iemand van het
bestuur of via secretaris@svdonk.nl.
Interne Trainerscursus
Bij de jeugd volgden 11 eigen trainers een trainerscursus, die verzorgd wordt
door Patrick Akerboom, die hiervoor via de KNVB gecertificeerd is. Vanwege
de Coronaproblematiek is die cursus stil gelegd, maar zal nog een vervolg
krijgen als de mogelijkheden tot samenkomen met deze groep weer mogelijk
is. Gelukkig kunnen ze een deel van het geleerde al wel in de praktijd
brengen. Als het weer mag; succes met afronden van de interne cursus
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK,
ofwel hoe meer vrijwilligers we kunnen krijgen, des te minder tijd hoeven wij
van u te vragen, waardoor het voor alle mensen binnen sv DONK een leuke
hobby wordt en is. Hieronder een overzicht van functies waar we dringend
mensen voor nodig hebben of waar we altijd aanvulling kunnen gebruiken.
Hoewel we al een behoorlijk groot aantal vrijwilligers hebben binnen sv DONK,
zijn er op een aantal posities nog dringend mensen nodig en kunnen we bij
andere commissies altijd extra mensen gebruiken. Zeker nu we ook gaan zien
dat we uit Westergouwe steeds meer nieuwe leden mogen verwelkomen,
moeten we ook er met zijn allen voor zorgen dat we voldoende kader hebben
om alles te kunnen organiseren.

Begeleiding van alle jeugdelftallen
Om alle elftallen van trainers/leiders kunnen voorzien, doen we een beroep op
een ieder, die een elftallen zou willen trainen en/of willen begeleiden bij de
wedstrijden.
Bestuur
Penningmeester Per Direct, welke dringend nodig is in bestuur
Penningmeester uitvoerende taken zoals inboeken etc.
Seniorencommissie
Afgevaardigde Seniorenvoetbal, Lagere elftallen
Juniorencommissie
Extra coördinator die de organisatorische zaken rondom de pupillenteams
onder zich wil nemen, naast Jeroen de Jong
KNVB Contactpersoon wedstrijden
Iemand die contact onderhoud met de KNVB voor het doorgeven van
wedstrijdwijzigingen, verzoeken tot verplaatsen, uitstel etc. Dit kan
grotendeels digitaal, maar men moet wel snel reageren op verzoeken van
DONK leiders richting KNVB.
Zaterdagmorgen of middag ontvangstdienst
Op de zaterdagochtenden of -middagen tijdig aanwezig zijn voor het
ontvangen van tegenstanders, scheidsrechters, leiders en het informeren naar
afgelastingen. Tevens verzorgen drinken in de rust van de wedstrijden en
zorgen dat digitale wedstrijdformulieren worden afgehandeld in de computer.
Scheidsrechters
Wedstrijden kunnen niet gespeeld worden zonder scheidrechters en dus
kunnen we die altijd gebruiken voor het begeleiden van wedstrijden op de
zaterdag en/of zondag van jeugd en senioren. Deze zijn dringend nodig.
Barcommissie
Barmedewerkers: Werkzaamheden bestaan uit het achter de bar staan voor
verkoop consumpties aan bezoekers kantine sv DONK of in de keuken helpen
bij alle voorkomende werkzaamheden voor verkoop patat, broodjes met beleg
en gefrituurde hapjes en bijkomende werkzaamheden zoals opruimen keuken,
schoon maken gebruikte spullen (vaatwasser aanwezig). Ook voor de avonden
hebben we nog dringend enkele mensen nodig die dit willen invullen.
Materiaal en Onderhoudcommissie
Leden: Mensen die handig zijn en willen helpen het DONK-complex netjes te
houden en daar waar nodig werkzaamheden willen verrichten aan zaken die
kapot zijn, of dingen die op verzoek van bestuur gerealiseerd zouden kunnen
worden op het complex.
Sponsorcommissie
Leden: Mensen die in deze commissie willen plaatsnemen en willen proberen
extra gelden te regelen voor de club door sponsors te zoeken voor op
reclameborden langs het veld, op de shirts van de teams en voor op de
website en in de Nieuwsbrief
Archiefbeheer
Archiefbeheer: Iemand die het archief wil bijhouden door stukjes uit kranten
te halen en te archiveren, foto’s wil registreren met bijbehorende namen e.d.
PR en Communicatie
Communicatiemedewerker(ster): Mensen die de website regelmatig willen
voorzien van update informatie m.b.t. wedstrijdverslagen, foto’s interviews
etc.
PR: iemand die de communicatie wil doen richting pers(kranten, Gouwestad
etc) m.b.t. allerlei nieuws vanuit vereniging sv DONK en rondom selectie
Bestuur sv DONK

Nieuwsflits Contributiezaken oktober 2020
Openstaande contributie voorgaande seizoenen en 1e kwartaal
seizoen 2020-2021: Niet betalen is niet trainen en niet spelen.
Helaas moeten wij als bestuur constateren dat nog niet alle achterstallige
contributie is voldaan.
Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op alle leden om voor een
tijdige betaling van de contributie zorg te dragen. Indien het niet mogelijk is
om de achterstand in één keer te voldoen kan er een betalingsregeling
getroffen worden. Voor het treffen van een regeling dient men een mail te
sturen naar contributiesvdonk@gmail.com.
Er zal dan contact met u worden opgenomen om gezamenlijk te komen tot
een oplossing van de achterstand in de contributiebetaling.
Indien de openstaande contributie nog niet is voldaan dan mag er niet
worden deelgenomen aan trainingen en wedstrijden tenzij er een
betalingsregeling is getroffen.
Dit geldt voor alle spelers van de JO-8 tot en met de selectie.
Automatische incasso contributie
Nog niet al onze leden laten de verschuldigde contributie automatisch per
kwartaal incasseren door SV Donk.
Dit brengt het nodige extra werk met zich mee zoals het aanmaken en
versturen van facturen via de mail of via de post. Daarnaast moeten we ook
handmatig controleren of die bedragen dan wel binnen komen en eventueel
ook weer herinneringen versturen als de betaling daarvan uitblijft.
Voor zowel het lid als de vereniging is de automatische incasso een stuk
makkelijker. Wilt u in het vervolg ook de contributie laten incasseren stuur
dan een mail naar contributiesvdonk@gmail.com.
Vermeldt in de mail het rekeningnummer waar u de incasso van af wilt laten
schrijven en met ingang van welke datum.
Maakt u wel al gebruik van de automatisch incasso maar heeft u een nieuw
rekeningnummer, geef dat dan ook door via contributiesvdonk@gmail.com.

De Rotterdampas
Sinds 1 maart 2018 neemt SV Donk ook deel aan de Rotterdampas.
Deze pas is in de plaats gekomen van de Geld-terug-regeling van de
gemeente Gouda.

Rotterdampas kopen
Iedereen kan de Rotterdampas kopen voor €60,- via
www.rotterdampas.nl/bestellen. Een pas voor kinderen kan alleen worden
besteld bij de gemeente, aan de balie in het Huis van de Stad en ook alleen in
combinatie met een pas voor (een van de) ouders. Zij betalen € 12,50. Een
afspraak maken is niet nodig. Adres: Burgemeester Jamesplein 1. Na enkele
dagen krijgt u de Rotterdampas thuisgestuurd. De Rotterdampas is t/m 28
februari geldig, ongeacht in welke maand u deze aanschaft. Daarna kunt u een
nieuwe pas kopen.
Inwoners met een laag inkomen (tot 120% bijstandsnorm) betalen € 5,-. Voor
hun inwonende kind(eren) tot en met 17 jaar is de pas gratis als één van de
ouders de Rotterdampas koopt. Meer infomatie vindt u op de pagina over Laag
Inkomen en de pagina over het Kindpakket.

Kindpakket
Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. En dat
geldt nog sterker voor kinderen. Daarom is er het Kindpakket voor
kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Een deel van het
Kindpakket wordt op de Rotterdampas geplaatst.
Kosten voor lessen of aanschaf spullen
Het Kindpakket vergoedt bijvoorbeeld de kosten van de peuterspeelzaal, het
lidmaatschap van sportverenigingen of de kosten voor muziek- of zwemlessen.
Het Kindpakket biedt ook geld voor de aanschaf van schoolspullen of een
bijdrage aan bepaalde schoolkosten.
Het Kindpakket is er voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen (max.
120% bijstandsnorm).

Het pakket
Het Kindpakket bestaat uit:

1. Gratis Rotterdampas
Kinderen t/m 17 jaar krijgen de pas gratis als minimaal één van de ouders een
Rotterdampas van €5,- koopt.

Op de Rotterdampas

2. Jeugdtegoed voor kinderen van 4 t/m 17 jaar
Elk kind krijgt € 150,- op de Rotterdampas gestort voor het kopen van
kinderkleding, schoolspullen en spullen voor sport of cultuur. Met de pas kan
afgerekend worden in de winkels en bedrijven in Gouda die aangesloten zijn
bij het Kindpakket. Het bedrag moet besteed worden in het jaar dat de
Rotterdampas geldig is, daarna vervalt het (rest)bedrag. De Rotterdampas is
één jaar geldig. Het pasjaar loopt van 1 maart tot 1 maart.

3. Tegoedbonnen voor een activiteit naar keuze
Met de Rotterdampas vergoedt de gemeente de kosten voor het lidmaatschap
van sportverenigingen, kosten voor muzieklessen of kosten voor zwemlessen
van kinderen van 4 t/m 17 jaar. Daarvoor worden twee bonnen van ieder zes
maanden contributie op de Rotterdampas geplaatst. De Rotterdampas kun je
gebruiken bij deelnemende partners.
Deze tegoedbonnen kunt u dus gebruiken voor de betaling van de contributie
van SV Donk. Bent u in het bezit van de Rotterdampas en wilt u de
tegoedbonnen gebruiken stuur dan een berichtje naar
contributiesvdonk@gmail.com en wij nemen dan contact met u op.
Contributiezaken sv Donk

Clubsupportaktie van de Rabobank

Nieuwsflits Barcommissie oktober 2020
Kom jij in het nieuwe seizoen 2020-2021 het bar- en keukenteam van
de meest gezellige voetbalclub van Gouda versterken? Meld je dan
snel aan als vrijwilliger.
Wij zoeken vrijwilligers voor de volgende diensten:
Bar
- dinsdagavond van 18.00 tot 23.00 uur
- woensdagavond van 18.00 tot 22.30 uur
- donderdagavond van 18.00 tot 00.00 uur
- zaterdagochtend van 08.00 tot 11.00 uur
- zaterdagochtend van 11.00 tot 14.00 uur
- zaterdagmiddag van 14.00 tot 18.30 uur
- zondagochtend van 10.00 tot 13.00 uur
- zondagmiddag van 13.00 tot 18.30 uur
Keuken
- zaterdagochtend van 09.00 tot 13.00 uur
- zaterdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur
- zondagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur
Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail naar barcommissie@svdonk.nl.
Bar- en keukenvergoeding
Onze vrijwilligers voor de bar- en keuken krijgen een kleine vergoeding voor
de diensten die zij draaien.
Deze vergoeding is in principe bedoeld voor eventuele consumpties ( zoals een
flesje limonade of iets lekkers uit de keuken) die je tijdens je dienst nuttigt op
de vereniging.
Koffie, thee en warme chocomel die je verbruikt tijdens je dienst zijn voor
rekening van de vereniging en kunnen worden afgerekend via de barpas. Alle
overige consumpties dien je dus zelf te betalen.
Wij krijgen echter ook wel een signalen van vrijwilligers die een dergelijke
vergoeding niet echt nodig vinden omdat zij de diensten draaien om op die
manier iets terug te kunnen doen voor onze vereniging.
Mocht je geen vergoeding willen ontvangen geeft dit dan door door via een
berichtje naar barcommissie@svdonk.nl.
Wil je wel gewoon een vergoeding ontvangen, dan hoef je uiteraard niets te
doen.
Barcommissie SV Donk

--------------------------------------------------------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.

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

Bierleverancier ABInBev verlengt met Donk, Jodan Boys en Olympia
De Goudse voetbalclubs Donk, Jodan Boys en Olympia hebben besloten het
contract met de internationale bierleverancier ABInBev met vijf jaar te
verlengen. Dankzij positieve resultaten de afgelopen vijf jaar, zijn de
verenigingen blij met nog betere voorwaarden de overeenkomst voort te
kunnen zetten.
Vijf jaar geleden sloten de drie Goudse voetbalclubs Donk, Jodan Boys en
Olympia gezamenlijk een contract met brouwerijketen ABInBev. Een mooi
staaltje samenwerking tussen de drie verschillende verenigingen. Door de
krachten en vooral volumes te bundelen konden gunstige inkoopvoorwaarden
worden afgesproken, waarbij het ook mogelijk is geworden voor andere
verenigingen om mee te liften op deze overeenkomst.
Afgelopen voorjaar liep het contract af en dat betekende opnieuw
onderhandelen over de voorwaarden. Met succes, want ondanks scherpe
aanbiedingen van andere leveranciers, toonde ABInBev zich een goede
partner. Door Covid-19 liepen de gesprekken en contractuele afwikkeling soms
wat moeizaam, maar uiteindelijk werden de vier partijen het eens en kon
afgelopen week het nieuwe contract worden ondertekend.
Daarop werd , weliswaar op veilige afstand, uiteraard het glas geheven en de
afspraak bekrachtigd. Het betekent dat de leden van Jodan Boys en Donk ook
de komende vijf jaar genieten van een goed glas Jupiler en dat Olympia liefde
voor bier toont met de keus voor Hertog Jan.

De contractpartners proosten op de nieuwe overeenkomst. Van links naar
rechts, Edo Neefjes (Olympia), Jana Stroop (ABInBev), Toon van der Stok
(Jodan Boys), Wayne Requena (ABInBev), Ben Borsboom (Donk).
Barcommissie SV Donk

De spelerspasfoto kan gewijzigd worden
Tot en met 31 oktober is het mogelijk om de spelerspasfoto te wijzigen. Zowel
ledenadministrateurs (in Sportlink Club), als de teammanagers (in de KNVB
Wedstrijdzaken app), als de leden (in Voetbal.nl) kunnen in deze periode de
spelerspasfoto wijzigen. Heel nuttig om vanuit de club aan de leden mee te
geven dat het belangrijk is dat de leden een duidelijke pasfoto plaatsen. Lees
hier alles over het wijzigen van de spelerspasfoto.
WIE KAN EEN FOTO TOEVOEGEN?
In de Voetbal.nl app en website en in de KNVB wedstrijdzaken app
wordt gebruik gemaakt van profielfoto's. Je kunt je eigen profielfoto
toevoegen via Mijn gegevens in de Voetbal.nl app of website en in
KNVB wedstrijdzaken app. Het is tevens mogelijk om een foto door je
vereniging of de KNVB toe te laten voegen aan jouw profiel. Tenslotte
kan een teammanager voor elk van zijn teamleden een foto toevoegen
via de KNVB wedstrijdzaken app.
Let op: Ben je jonger dan 16 jaar, dan kun je in de Voetbal.nl app en
in de KNVB Wedstrijdzaken app bepaalde persoonlijke gegevens
(waaronder de foto) niet zelf wijzigen. Hoe kun je er als jongere onder
16 jaar dan voor zorgen dat je foto wordt gewijzigd? Antwoord op deze
vraag vind je hier voor de Voetbal.nl app én hier voor de KNVB
Wedstrijdzaken app.

HOE WIJZIG JE EEN FOTO IN DE VOETBAL.NL APP?
Zodra je je pasfoto wil wijzigen, ga je in de Voetbal.nl app
naar 'Instellingen' en daar kies je voor 'Mijn persoonsgegevens'. Klik
vervolgens op je pasfoto zodat je een nieuwe kunt toevoegen. Zo
simpel is het eigenlijk. Echt belangrijk is wel, besef dat de foto die je
toevoegt in Voetbal.nl, ook daadwerkelijk je spelerspasfoto is voor je
spelerspas. De scheidsrechter moet jou dus aan de hand van deze foto
kunnen herkennen op het veld. En ben je jonger dan 16 jaar, dan kun
je zelf niet je eigen foto wijzigen in de Voetbal.nl app en in de KNVB
Wedstrijdzaken app. Hoe kun je als jongere van onder 16 jaar dan wel
je foto wijzigen? Hiervoor verwijzen we je naar bovenstaande alinea
'Wie kan een foto toevoegen' en de daarbij actieve linkjes.

VOOR WIE KAN ER EEN FOTO TOEGEVOEGD WORDEN
Alleen als je lid bent van een vereniging en/of lid bent van de KNVB
kan er een foto aan je profiel worden toegevoegd. Het is niet mogelijk
om een foto aan je profiel toe te voegen als je geen lid van een
vereniging en/of de KNVB bent.

WAARVOOR WORDT MIJN FOTO GEBRUIKT
Op Voetbal.nl is je foto onderdeel van jouw profielgegevens. Jouw
profielgegevens zijn uitsluitend voor jezelf zichtbaar. Verder wordt je
foto op verschillende plekken in Voetbal.nl gebruikt, zoals in de teams,
wedstrijdverslagen en man of the match.
Let op: Je foto wordt ook gebruikt op je spelerspas.
Zichtbaarheid van jouw foto voor andere gebruikers van Voetbal.nl op
deze verschillende plekken kun je zelf regelen via het
onderdeel zichtbaarheid in jouw profielgegevens.

7x7 voetbal bij s.v. Donk

Veteranen 7x7 35+
De mannen Veteranen hebben de nieuwe data voor eerste helft
volgend seizoen alweer gepland:
-

Vrijdag 23 Oktober 2020
Vrijdag 27 November 2020

Normaal gesproken roepen we op om gezellig te komen kijken maar tot nader
order is dit helaas niet toegestaan

Veterinnen 7x7 Donk 30+
De Dames hebben de eerste wedstrijden gespeeld en staan nu gedeeld eerste
Uitslagen wedstrijden 25 september
Donk VR30+1 – Spirit VR30+1 2-2
ARC VR30+1 - Donk VR30+1 1-2
Donk VR30+1 - Spirit VR30+3 3-0
Gouda VR30+1 - Donk VR30+1 0-4
Indeling
Spirit VR30+ 1
Spirit VR30+ 3
Gouda VR30+ 1
Donk VR30+ 1
ARC VR30+ 1
Programma
Vrijdag 09 Oktober bij Spirit
Vrijdag 30 Oktober bij Gouda
Vrijdag 13 November bij Donk
Vrijdag 27 November bij ARC

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

Activiteitenkalender 2020 – 2021 (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.
Vrijdag 23 Oktober 2020 Veteranen 7 tegen 7 (afhankelijk van situatie
rondom Corona regels vanuit Overhedi)
Donderdag 29 oktober 2020
Proostmoment 100-jarig bestaan ????
Vrijdag 27 November 2020
Veteranen 7 tegen 7
Zondag 20 December 2020
Kerstborrel
JAAR 2021
Zondag 3 januari 2021
OUD DONK tegen DONK 1 en Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag ….maart 2021 Dartavond
Di 25 tm vr 28.mei 2021 Avondvierdaagse
Zondag 23 mei 2021(1e Pinkst.dag) Lagere Elftallen J. Thoen Toernooi op sv
DONK
Zaterdag 5 juni 2021
Toernooi G-voetbal op sv DONK
Zaterdag 12 juni 2021
Jeugdtoernooi bij sv DONK jeugdteams in categorie
JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13, JO15, MO13
Vrijdag 18 juni 2021
Jubileumwedstrijd DONK 1 tegen Goudse Elftal en
aansluitend sponsoravond met gastspreker
Zaterdag 19 juni 2021 Nacht van DONK
Weekeinde 25,26,27 juni 2021
Pupillenkamp ???
Zaterdag 3 juli 2021
Jeu de Boules DONK Open

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

--------------------------------------------------------De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 02 November 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 07 December 2020
Mocht je tussendoor een belangrijke mededeling hebben laat het me weten
dan is er altijd wat mogelijk.

