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Bestuur Nieuwsflits
Terugblik seizoen 2019-2020
Het seizoen 2019-2020 is begonnen en de eerste wedstrijden zijn inmiddels
weer gespeeld. Een terugblik op seizoen 2018-2019 leert ons dat DONK 1 via
een spannende nacompetitiewedstrijd, op het veld van Moerkapelle tegen
Stompwijk, in de verlenging promotie naar de Tweede Klasse heeft
afgedwongen. DONK 3 is het helaas niet gelukt in de nacompetitie promotie
naar de Reserve Tweede Klasse af te dwingen. DONK 2 en DONK Zaterdag 1
wisten het kampioenschap binnen te halen evenals JO14-1 in de
voorjaarscompetitie. Het seizoen werd weer afgesloten met de Nacht van
DONK met evenals voorgaande jaren schitterend weer, wellicht iets te warm.
De dag werd aangevangen met jeugdactiviteiten op de velden, gevolgd door
een penaltybokaal en voetbalwedstrijden 7 tegen 7 met spelers/speelsters, die
zich hiervoor hadden aangemeld, rond de 90 personen. De inwendige mens
werd voorzien door een kraam die poffertjes bakten voor de kinderen en einde
avond was de Barabus, die heerlijke broodjes leverden. Jammer voor de band
was het dat het heel warm was, zij binnen hebben opgebouwd en nagenoeg
iedereen op het terras bleef zitten, waardoor zij weinig toehoorders hadden.
Jammer, want het is een goede band. DJ Jeroen de Jong wist daarna de sfeer
er goed in te brengen e tot 04.00 uur werd er nog veel gedanst en gesprongen
op de vloer, waarna de meesten weer thuis kwamen toen het licht werd. Grote
dank aan de organisatie van de Nacht van DONK, die dit hebben gerealiseerd
met de hulp van diverse commissies, zoals de JOC en zeker de vele
vrijwilligers, die o.a. de bardiensten hebben ingevuld. Dank hiervoor.
Op 6 juli werd er weer de DONK-Open jeu de Boules georganiseerd door Arjan
van Loon, waarbij dit jaar 15 teams mee deden. Ook dit was weer een
geslaagde activiteit.
In de zomerperiode heeft het Bestuur niet stil gezeten. Enkele vergaderingen
hebben plaats gevonden om er weer voor te zorgen dat allerlei zaken geregeld
worden, die buiten de activiteiten op het veld liggen. Anders kan de vereniging
niet draaien. Er wordt wel eens aan voorbij gegaan, dat deze mensen ook
vrijwilliger zijn, maar op de een of andere manier, denken vele leden altijd
maar kritiek te moeten leveren op de mensen van het Bestuur. Het gebeurt
regelmatig dat het Bestuur regels moeten volgen, die Gemeente, KNVB en
andere partijen de vereniging opleggen en die dan binnen de vereniging
moeten worden opgevolgd, maar als dat dan wordt door gevoerd, wordt er
regelmatig flink kritiek geleverd. Jammer, omdat die leden blijkbaar alleen
hun eigen gang willen gaan en niet het belang van de hele vereniging willen
zien. Hopelijk gaat dat in de toekomst nog eens veranderen.
Namens het Bestuur wens ik iedereen weer een fijn voetbalseizoen toe,
ongeacht de prestaties op de velden en ook de vele vrijwilligers wil ik veel
plezier toe wensen bij de functies en taken die zij voor ONZE vereniging sv
DONK uitoefenen.
Munten aangeschaft met Nacht van DONK
Tijdens de Nacht van DONK waren de consumpties alleen te verkrijgen via
aanschaf van muntjes.
Dit waren gele, zwarte of groene muntjes.
Deze zijn al afgerekend en aan het einde van de avond kon je deze niet meer
inwisselen.
Indien je nog muntjes over hebt kun je die de komende periode gebruiken als
betaalmiddel voor consumpties,
die de waarde vertegenwoordigen van de muntjes, zoals dat ook gold voor de
Nacht van DONK.
Dus met Jeu de Boules toernooi, medewerkersavond of in komende maanden
kan iedereen die nog muntjes heeft
deze gebruiken als betaalmiddel.

Voetbalgebeuren
Sommige groepen voetballers zijn de hele zomer door gegaan en hebben
wekelijks op de woensdagen en vrijdagen hun partijtjes gespeeld op de
velden. Anderen zijn lekker op vakantie gegaan en hebben al dan niet hun
conditie tijdens hun vakantie op peil gehouden. Vanaf 13 augustus is de
selectie weer begonnen met training en vanaf 26 augustus alle andere
groepen.
DONK 1 is begonnen met een voorbereidingstoernooi op DONK(zie elders in de
Nieuwsbrief) heeft in de voorbereiding een de eerste twee wedstrijden
afgewerkt in toernooivorm met deelnemers De KNVB presteert het wederom
om het voetbalseizoen te starten, terwijl nog een deel van Midden Nederland
hun laatste dagen van de vakantie door brengt en dus niet aanwezig is bij de
eerste wedstrijden, wat dan weer gevolgen heeft voor de diverse
trainers/leiders/commissieleden, die op het laatste moment nog wedstrijden
moeten gaan verplaatsen. Afijn de eerste twee weekenden zijn voorbij en
hopelijk hoeven komende weekeinden geen wedstrijden meer verplaatst te
worden en gaan we het seizoen verder afwerken met voor de meeste teams
eerst bekerwedstrijden in poulevorm en aansluitend de competitie. 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 SportPunt Gouda hoort en welk
onderhoud bij de Gemeente 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 e tot op heden krijgen we niet door wanner 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
Nadat geopperd is of DONK ook zonnepanelen zou moeten afnemen is vanaf
februari 2019 Ruud Lubken met Hans Dessing en Ton Kalmeijer in gesprek
over zonnepanelen. Er is een scan gemaakt door de Groene Club(via KNVB) en
Ruud is samen met Walter de Knoop bij Olympia gaan praten over hoe zij
e.e.a. hadden aangepakt, o.a. inzake financiering. Na de nodige zaken
uitgezocht te hebben(ook met Jeroen de Jong van het Bestuur) zijn er offertes
gemaakt en zijn aan de hand van die offertes verzoeken gedaan om de kosten
van rond de 93.000 euro(incl. BTW) te kunnen financieren. In het kader van
verduurzaming zijn partijen daartoe bereid en hebben we gelden kunnen
krijgen van: De BOSA-regeling(overheid), provincie Zuid-Holland, Rabobank,
bij elkaar ongeveer 45.000 euro. De andere 45.000 euro hebben we
gefinancierd via de Rabobank in een leaseconstructie van 10 jaar en kan het
project verder worden uitgevoerd. Diverse zaken zijn in de periode geregeld,
o.a. brief van gemeente om toestemming te krijgen voor plaatsing op dak
kleedkamers, verzekering etc. Nu is het zo ver en op Maandag 9 september
worden de werkzaamheden gestart om de zonnepanelen te plaatsen op het
dak van de kantine en kleedkamers en kunnen we kijken of we geld kunnen
gaan terug verdienen komende jaren. Op de website staat nog een toelichting
over hoe om te gaan met het halen van ballen die op het dak van kleedkamers
en kantine zijn geschoten.

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. 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.
Materiaal en Onderhoudscommissie(MOC)
Zoals u ongetwijfeld weet hebben wij bij sv DONK een aantal ouderen die elke
maandagmorgen op ons complex aanwezig zijn om het nodige onderhoud te
plegen. Dit varieert van het legen van de prullenbakken, het opruimen van
tribune(waar mensen glazen en afval gewoon laten liggen) het snoeien van de
struiken en bomen langs de paden, het verwijderen van onkruid langs de
velden op het terras, het repareren van zaken die kapot zijn gegaan etc. Deze
zomer hebben we ook alle banken rondom de velden van nieuw lak voorzien
en de banken van de tribune. Grote dank aan deze onderhoudsploeg die elke
maandagmorgen hun vrije tijd aan DONK geven.
Overige activiteiten
Het lijkt nog een eind weg, maar in het jaar 2020, te ween 29 oktober 2020,
is de sv DONK opgericht en zal het jaar 2020 in het teken staan van diverse
activiteiten in het kader van het Jubileum 100 jaar sv DONK, of dat er bij de
terugkomende jaarlijkse activiteiten door de Jubileumcommissie wat extra’s
gedaan zou kunnen worden. Dit programma zal later door de
Jubileumcommissie bekend worden gemaakt.
Ook zijn diverse commissies, ook al is het seizoen pas net begonnen, al weer
aan het plannen voor activiteiten in 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

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.

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 een leuke hobby wordt en is.
Vacatures in diverse commissie en voor andere
vrijwilligerswerkzaamheden bij sv DONK. In het kort geschetst de
bijbehorende werkzaamheden.
Bestuur
Penningmeester met ingang van seizoen 2020-2021, Dringend nodig
Afgevaardigde Seniorenvoetbal, Lagere elftallen
Grensrechter voor DONK 3
Geen

Seniorencommissie
Juniorencommissie

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).
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

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

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.

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

De Technische Commissie
Start voorbereiding selectie
De A-selectie is de voorbereiding op het nieuwe seizoen op dinsdag 13
augustus gestart. Er wordt toegewerkt naar een seizoenstart in het weekend
van 21/22 september. De selectie bestaat in de voorbereiding uit 53
veldspelers en 4 keepers. Er wordt toegewerkt naar uiteindelijk 3
trainingsgroepen waaruit DONK 1, DONK 2 en DONK 3 worden geformeerd.
Er staat een aantal mooie oefen- en bekerwedstrijden op het programma om
goed aan de competitie te kunnen starten. Een aantal daarvan zijn al gespeeld
(o.a. het Jober Thoen memorial toernooi) en de onderstaande volgen nog
Dinsdag 3 september
Zaterdag 7 september
Zondag 8 september
Dinsdag 10 september
Zondag 15 september

DONK 1 – CVC Reeuwijk 1
DONK 1 – Nieuw Lekkerland 1
DONK 2 – Groeneweg 2
Excelcior’20 3 – DONK 3
Montfoort’19 1 – DONK 1
DONK 2 – Alphia 2
DONK 1 – cvv Zwervers 1
DONK 2 – ONA 2
HMSH 4 – DONK 3

20.15
15.00
11.00
11.00
20.30
20.15
14.00
11.00
12.00

Competitie indeling selectievoetbal
De KNVB heeft de nieuwe competitie-indeling gepubliceerd. Zoals bekend
makeen zowel DONK1 (naar de tweede klasse) als DONK 2 (naar de reserve
eerste klasse) een stap omhoog. Dat betekent een mooie uitdaging maar ook
een hogere weerstand. DONK1 gaat uitkomen in 2D met daarin naast stad- en
regiogenoten als ONA, Groenweg, RVC33 en ESTO vooral clubs uit Rotterdam
en 2 uit de Utrechtse regio. DONK2 is op het allerlaatste moment verplaats
van 1A naar 1B en komt daardoor helemaal niet uit tegen streekgenoten maar
hoofdzakelijk ploegen uit Rotterdam en Delft

Bekerindeling DONK
1
Spirit 1 (za 2e kl)
Nieuw Lekkerland (za
1e kl)
Cvv Zwervers Capelle
(zo 1e kl)

Bekerindeling DONK
2
Swift Boys 2 (res 2e
kl)
Groeneweg 2 (hfkl)
ONA 2 (res 2e kl)

Bekerindeling DONK
3
Xerxes DZB 2 (res 3e
kl)
Excelcior’20 3 (res 3e
kl)
HMSH 4 (res 3e kl)

Competitie indeling
DONK 1
Zondag 2e klasse 2
D
VVIJ 1
Excelsior'20 1
Groeneweg 1
ESTO 1
Coal 1
DONK 1
ONA 1
PVCV 1
XerxesDZB 1
RVC '33 1
Meeuwenplaat 1
FC IJsselmonde 1
VFC 1
Antibarbari 1

Competitie indeling
DONK 2
Zondag reserve 1e
kl B
Leonidas 2
Excelsior'20 2
VOC 3
DHC 2
WCR 2
DONK 2
Concordia 2
Antibarbari 2
Den Hoorn 2
Wippolder 2
CVV Zwervers ZO2
dvv Delft 2
VELO 2
MSV '71 2

Competitie indeling
DONK 3
Zondag reserve 3e
klasse C
Antibarbari 5
Excelsior'20 3
Meeuwenplaat 3
Steeds Hooger 2
Nieuwerkerk 2
DONK 3
Leonidas 3
Coal 2
Groeneweg 3
XerxesDZB 2
HWD 2
Kethel Spaland, vv 2
VFC 2
Olympia 3

Jober Thoen memorial
Op donderdag 22 en zaterdag 24 augustus heeft de TC i.s.m. de SLC voor het
eerst de Jober Thoen Memorial georganiseerd. 2 dagen van leuk
voorbereidingsvoetbal tussen 4 clubs uit de regio. Naast DONK deden onze
vrienden van GC&FC Olympia, RVC’33 en vv Groeneweg mee aan deze eerste
uitvoering. Het werd op alle fronten een groot succes. Veel positieve feedback
van spelers, trainers en publiek mogen ontvangen. Op zaterdag sloten we
deze 2-daagse af met een mooie Goudse Derby tussen DONK en Olympia
waarin uiteindelijk Olympia zich nog een maatje te groot toonde voor een heel
jong DONK. Olympia werd na de winst op donderdag tegen RVC’33 ook de
terechte toernooiwinnaar. Het geheel werd afgesloten met een gezellige BBQ
en de DJ op het terras. Onze grote vriend Jober zou het precies zo gewild
hebben. Volgend jaar zal er tijdens het 100-jarig bestaan zeker een vervolg
komen.

Start competitie selectievoetbal
De start van de nieuwe competitie voor de selectie elftallen is dit jaar op
zondag 21 september. De competitieplanner van de KNVB is ons welgezind
geweest, want we beginnen met een mooie zondag waarop alle elftallen
thuisspelen
Zondag 22 september

DONK 1 - Xerxes/DZB 1
DONK 2 - Den Hoorn 2
DONK 3 – Groenweg 3

14.00
11.00
11.00

Een hele mooi zondag om het seizoen mee af te trappen !!!
Start voorbereiding junioren en pupillen
In de laatste week van augustus en de eerste week van september zal ook het
jeugdvoetbal weer gaan starten. In het deelgebied van de pupillen zal dit
gebeuren onder leiding van technisch coördinator Dennis de Vogel en TC lid
pupillen Pascal van Driel. In het deelgebied junioren zullen Frank Arts, Remco
Overkamp en Jurgen Paap de zaken coördineren

De Materiaal en Onderhoudscommissie
Verduurzaming van ons sportpark
Sportorganisaties, dus ook onze vereniging, kunnen veel geld besparen door
hun accommodatie te verduurzamen. Dat is dus goed voor de clubkas, maar
natuurlijk ook voor het milieu.
In samenwerking met de KNVB heeft het adviesbureau Klimaatroute een
quickscan duurzaamheid bij ons afgenomen. De uitkomsten van deze
quickscan laten zien welke duurzame maatregelen op energiegebruik er
genomen kunnen worden. Het rapport geeft ook aan welke investeringen er
nodig zijn en wat de terugverdientijd is.
Wat gaat er bij ons gebeuren?

Op termijn zullen we overgaan op ledverlichting.

Aanpassen van de armaturen voor ledlampen van de veldverlichting
wordt door de gemeente gedaan.

Belangrijkste besparing is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van
clubhuis en kleedaccommodatie. Deze optie is als eerste gekozen en met
het plaatsen van 260 zonnepanelen zal medio september begonnen
worden.
Complex E-techniek, u welbekend, begeleidt het hele project.
Het adviesbureau heeft ons ook geholpen bij het verkrijgen van een
investerings- en exploitatiesubsidie. Deze subsidies zijn van het rijk afkomstig.
Daarnaast hebben wij subsidies aangevraagd en gekregen van de plaatselijke
Rabobank en de provincie Zuid Holland.
Gedetailleerde financiële aspecten zullen in de komende Algemene Leden
Vergadering uitgebreid aan de orde komen.
De zonnepanelen zullen ook enig ongemak geven. Als die geïnstalleerd zijn is
het alleen voor leden van de MOC toegestaan het dak op te gaan. Zij zullen,
zo nodig, wekelijks ballen van het dak halen en in de betreffende
materiaalkast of in het ballenrek onder de tribune leggen.
Het is dus ten strengste verboden, m.u.v. MOC leden, om het dak op te
gaan.
Namens de MOC,
Hans Dessing
Ton Kalmeijer

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

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

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

Activiteitenkalender 2019 / 2020
Vrijdag 20 september 2019

7x7 Dames 30+ competitie

Vrijdag 04 oktober 2019

7x7 Dames 30+ competitie

Maandag 07 oktober 2019

Ledenvergadering sv DONK om 20.00 uur

Vrijdag 18 oktober 2019

7x7 Dames 30+ competitie

Vrijdag 01 november 2019

7x7 Dames 30+ competitie thuis

.. November 2019

Sinterklaasfeest

Zondag 22 december 2019

Kerstborrel

Zondag 5 januari 2020
Nieuwjaarsreceptie

Wedstrijd OUD DONK tegen DONK 1 en aansluitend

… maart 2020

Darten

Di 12 tm vr 15 mei 2020

Avondvierdaagse

31 mei 2020

Lagere Elftallen J. Thoen Toernooi

Zaterdag 13 juni 2020
jeugdteams(niet JO19)

Jeugdtoernooi bij sv DONK alle

Zaterdag .. juni 2019

Nacht van DONK ??

Weekeinde 26,27,28 juni 2020

Pupillenkamp

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

--------------------------------------------------------De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 07 oktober 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 07 oktober 2019
Maandag 04 november 2019
Maandag 02 december 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.

