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Van de bestuurstafel
Verkeerswerkzaamheden Nieuwe Broekweg
Toen we ruim 9 jaar geleden ons complex aan de Nieuwe Donkstraat in
gebruik namen, bleek al gauw dat de snelheid van de auto’s op de Nieuwe
Broekweg dusdanig hoog was, dat dit tot gevaarlijke situaties kon gaan leiden
voor fietsers en wandelaars.
Uiteraard is het voor onze vereniging van groot belang dat iedereen veilig ons
complex kan bereiken en verlaten.

We zijn dan ook met de gemeente diverse keren in beraad gegaan om dit
probleem aan te pakken en diverse oplossingen hebben de revue gepasseerd.
Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat men binnenkort gaat starten met
aanpassingen aan de Nieuwe Broekweg om zo de snelheid te beperken.
Er worden verkeersdrempels aangelegd ter hoogte van Stubbe tot aan de 2 e
Moordrechtse Tiendeweg, waardoor de snelheid van automobilisten hopelijk
zal afzwakken naar 30 km.
Natuurlijk zijn we hier erg blij mee. Dit neemt natuurlijk niet weg, dat u als
fietser en/of wandelaar zelf ook verantwoordelijk blijft voor uw veiligheid.
De avonden worden alweer korter, dus we willen u met nadruk vragen om er
voor te zorgen dat u goed zichtbaar bent op de weg en dat u fietsverlichting in
orde is.

Een ongeluk zit nog altijd in een klein hoekje!

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Hierbij hebben wij het genoegen U uit te nodigen voor het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op
Maandag 8 oktober 2018
Aanvang 20:00 uur in de kantine van onze vereniging
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Opening door de voorzitter
Verenigingsverslag 2017/2018 .
Op verzoek per e-mail op te vragen
Financieel verslag 2017/2018
a. Verslag Kascontrolecommissie
b. Benoeming Kascontrolecommissie
Begroting Seizoen 2017/2018
a. Vaststellen van de begroting
b. Vaststellen van de contributie
Bestuursverkiezing
a. Aftredend en niet herkiesbaar
Jos van der Sprong
Functie: voorzitter (Ad Interim)
Marjo Rijnsburger
Functie: penningmeester (Ad Interim)
Hasse Vleeming
Functie: voorzitter senioren commissie
b. Aantreden
Ruud Lubken
Functie: voorzitter
c. Aftredend herkiesbaar
Karin de Heij
Functie: secretaris
AVG wet (Robbert)
Jubileum Donk 100 jaar
Ledenwerving/ vacatures
Rondvraag.
Sluiting

Maak gebruik van uw stemrecht en kom naar deze vergadering. Dit is de enige
en juiste plaats om voorstellen in te dienen en mee te beslissen voor het goed
functioneren van de vereniging.
Donateurs en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom, maar
hebben bij eventuele stemmingen geen stemrecht.
De notulen van de algemene ledenvergadering van oktober 2017 en het
jaarverslag zijn op te vragen bij het secretariaat: secretaris@svdonk.nl
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

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

7x7 voetbal bij sv Donk
Heren
Ook komend seizoen is er weer 7 tegen 7 voetbal te beleven op DONK. We
gaan het vierde seizoen al weer in. Er zaten weer een paar topavonden bij en
ook de derde helften waren goed geslaagd.
Voor het seizoen 2018/2019 kunnen jullie alvast de volgende data t/m de
winterstop in de agenda zetten.
21 september 2018
19 oktober 2018
23 november 20187
Namens de 7 tegen 7 veteranen heren commissie

Dames
De Dames zijn inmiddels gestart met het 7x7 Vr30+1
Vrijdagavond 7 september was de eerste competitieavond. Best spannend
want in de planning stond op deze avond de eerste training en dat werden dus
gelijk wedstrijden
Geplande wedstrijden
Bergambacht – Donk
Moordrecht – Donk
Gouda – Donk

en uitslagen:
0-4
1-2
0-3

Alles gewonnen! En dat zonder training onder leiding van Wouter en Opa
Lubken
Volgende data t/m de winterstop:
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

21 september bij CKC
5 oktober bij Gouda
2 november bij Bergambacht
16 november bij Donk

Namens het 7 tegen 7 damesteam

Shop online en steun onze vereniging!
Het is niet meer weg te denken uit ons leven en we doen het allemaal:
online shoppen.
Even kijken of de schoenen die in de winkel niet meer in jouw maat waren
online nog wel te verkrijgen zijn, je koffiezetapparaat is kapot: online voor
22.00 uur besteld, morgen bij je thuis, geen zin om te koken: online even
wat bestellen.
Wist u dat u met dit online shoppen, heel gemakkelijk onze vereniging kunt
steunen.
Hoe:
U gaat naar de website: www.svdonk.nl.
Aan de rechterkant onder de foto van ons complex ziet u de button:
SHOP & DONEER
Als u daar op klikt wordt u doorgelinkt naar diverse grote winkels. Klik op de
winkel waar u wat wil bestellen en plaats u bestelling

.
Na het afrekenen zal er een percentage naar DONK gaan.
Het kost u niets extra’s want u koopt voor het bedrag wat vermeldt staat op
de website van de winkel. Doordat u doorgelinkt bent via onze website,
ontvangt Donk een percentage.
Kleine moeite en met deze extra inkomsten kunnen wij weer wat extra’s voor
de leden doen.

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

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

Nieuwsflits Barcommissie augustus 2018
Kom jij in het nieuwe seizoen 2018-2019 het bar- en keukenteam van
de meest gezellige voetbalclub van Gouda versterken? Meld je dan
snel aan als vrijwilliger.
Net als ieder jaar moeten we aan het eind van het seizoen weer afscheid
nemen van een aantal vertrouwde gezichten van ons bar- en keukenteam.
Natuurlijk laten wij hen met pijn in ons hart gaan, maar zijn hun zeer
dankbaar voor de periode waarin zij zich als vrijwilliger hebben ingezet om al
onze leden, donateurs, relaties en bezoekers van een drankje en een hapje te
voorzien.
Dit betekent echter dat wij weer een aantal vacatures hebben die vervuld
moeten worden. Daarbij doen wij een beroep op al onze spelers vanaf 16 jaar
en ouder en de ouders van onze leden onder de 16 jaar om zich aan te
melden voor één of meerdere bar- of keukendiensten in het nieuwe seizoen.
Ook anderen zijn natuurlijk welkom om ons team te komen versterken.
Des te meer vrijwilligers we hebben des te makkelijker we het rooster voor
het komende jaar kunnen vullen. En net als afgelopen seizoen willen wij het
rooster zoveel als mogelijk al voor het hele jaar invullen.

Voor het seizoen 2018-2019 zijn we in ieder geval op zoek naar vrijwilligers
voor de volgende bar- en keukendiensten:



woensdagavond bardienst van 18.00 – 22.30 uur
woensdagavond bardienst van 22.30 – 01.00 uur







zaterdagochtend bardienst van 08.00 tot 11.00 uur
zaterdagochtend bardienst van 11.00 tot 14.00 uur
zaterdagochtend keukendienst van 09.00 tot 13.00 uur
zaterdagmiddag bardienst van 14.00 tot 18.30 uur
zaterdagmiddag keukendienst van 13.00 tot 18.00 uur




zondagmiddag bardienst van 13.00 tot 18.30 uur
zondagmiddag keukendienst van 12.00 tot 18 uur

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar barcommissie@svdonk.nl
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

Nieuwsflits Contributiezaken september 2018
De contributiebedragen voor het nieuwe seizoen 2018-2019 zijn vastgesteld.
Hieronder ziet u de nieuwe bedragen:
LEEFTIJD

INSCHRIJFKOS
TEN

PER
KWARTAAL

PER
SEIZOEN

Mini pupil, 4, 5 en 6
jaar:

Geen

Geen

Geen

7 t/m 11 jaar

€5

€ 45,50

€ 182

12 t/m 17 jaar

€5

€ 53

€ 212

18 jaar en ouder

€ 10

€ 64

€ 256

Zaalvoetbal

€ 10

€ 45

€ 180

Niet spelend lid

€5

€ 32

€ 128

7 tegen 7

€5

€ 32

€ 128

Veteranenvoetbal

€5

€ 6,75

€ 27

Donateur

Geen

€ 9,25

€ 37

Veld- en zaalvoetbal

€ 10

€ 84,25

€ 337

De incassering voor de contributie voor het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op
de volgende data:




maandag 1 oktober 2018
woensdag 2 januari 2019
maandag 1 april 2019

Het Bestuur

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

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

Activiteitenkalender 2018 / 2019
Vrijdag 21 september 2018

7 tegen 7 wedstrijden; aanvang 20.30 uur

Maandag 8 oktober

Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 19 oktober 2018

7 tegen 7 wedstrijden; aanvang 20.30 uur

Vrijdag 16 november 2018

7 tegen 7 wedstrijden vr30+1 in KNVB
verband aanvang 20:00 uur

Zaterdag 10 November 2018

Dartavond leden s.v. DONK

Vrijdag 23 november 2018

7 tegen 7 wedstrijden; aanvang 20.30 uur

Zondag 6 januari 2019

Oud DONK tegen DONK 1 en aansluitend
Nieuwjaarsreceptie en huldiging
jubilarissen

Zaterdag 9 Maart 2019

Dartavond leden s.v. DONK

Dinsdag t/m vrijdag
21 t/m 24 mei 2019

Jeugdavondvierdaagse Gouda

Zondag 9 juni 2019(1e Pinksterdag)

Lagere Elftallentoernooi

Zaterdag … juni 2019

Jeugdtoernooi op DONK-complex voor JO8,
JO9, JO10(ochtend) en JO12 en
JO14(middag).

Weekeinde …… juni 2019

Kamp Pupillen

Zaterdag …. juni 2019

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

Vrijdag ……..… 2019

Medewerkers avond

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

--------------------------------------------------------De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 10 september 2018
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 08 oktober 2018
Maandag 12 november 2018
Maandag 17 december 2018
Mocht je tussendoor een belangrijke mededeling hebben laat het me weten
dan is er altijd wat mogelijk.

