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 Informatie over wedstrijden 

 GEZOCHT: trainers/coaches voor D2 en E5 

 Nieuw: daghap op zaterdag 

 Bardiensten: kijk op de website en in je mail 

 Jouw team komt op de foto! 

 Jouw hulp is hard nodig bij schoolkorfbal 

 Data kaartavonden 

 Scorebord 

 Sponsorkliks: sponsor Devinco gratis 

 Fietsen achter het hek als je uit speelt 

 Agenda 

 

 

 

Informatie over wedstrijden 

Op de website staat het wedstrijdprogramma met informatie over aanvang, wanneer je aanwezig 

moet zijn of vertrekt, rijders en scheidsrechters. Kijk op de website onder ‘Competitie’ bij 

wedstrijdprogramma. 

Algemene informatie over het vertrek bij uitwedstrijden, wedstrijdformulieren, afzeggen enz. kun 

je vindt onder ‘Competitie’ bij info veldcompetitie najaar2016. 

 

 

GEZOCHT: trainers/coaches voor D2 en E5 

De TC zoekt met spoed een trainer/coach voor de D2 en één voor de E5. De D2 traint op 

dinsdag en donderdag van 18.30 tot19.30 uur. De E5 traint op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur, 

samen met de E4. 

Het zou toch erg jammer zijn dat we deze ploegen zonder begeleiding de competitie laten 

starten, dat laten wij als Devinco toch niet gebeuren?? 

Reacties en eventuele vragen kun je kwijt bij: 

 D2: Vincent Smit (royalvs@yahoo.co.uk) 

 E5: Carjanne Meijer (meijlee@telfort.nl).  

 

 

Nieuw: daghap op zaterdag 

Een nieuw initiatief van de kantinecommissie en met name Astrid Dorgelo: na afloop van de 

thuiswedstrijden van het eerste kunnen de spelers en supporters een daghap eten. Je kunt je 

 

 
 

Nieuwsbrief 

http://devinco.nl/competitie/wedstrijdprogramma
http://devinco.nl/competitie/wedstrijdprogramma
http://devinco.nl/competitie/info-veldcompetitie-najaar-2016
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bestelling doorgeven op het bestelformulier in de kantine of per mail kantine@devinco.nl. Je 

bestelling moet uiterlijk de donderdag voor de thuiswedstrijd op zaterdag binnen zijn. De kosten 

voor de daghap bedragen 5 euro. De samenstelling van de daghap varieert per zaterdag. Zie 

hiervoor Facebook, website en inschrijfformulier. Bestellen is betalen! 

 

 

Bardiensten: kijk op de website en in je mail 

De kantine-commissie heeft ook dit jaar weer een indeling gemaakt voor de bardiensten. De 

bardiensten kun je raadplegen via de website onder ‘Competitie’ bij kantinediensten. Ruilen in 

onderling overleg. De Kantinecommissie stuurt iedere week e-mails aan de leden die bardienst 

hebben. Zo is duidelijk wie op welk moment kantinedienst heeft.  

Op woensdagavond is er, met uitzondering van de thuiswedstrijden van de midweek, geen 

kantinedienst ingepland. 

Het blijft een lastige klus om met name de trainingsavonden te bezetten. Misschien zijn we bij 

Devinco ook wel heel erg verwend dat er zomaar bijna altijd iemand is. Mocht er nu een avond 

niemand zijn, ga dan niet mopperen, maar bedenk dan eens of je daar wellicht zelf iets in kan 

betekenen. 

 

 

Jouw team komt op de foto! 

Binnenkort volgt er een oproep voor het maken van teamfoto's. Deze foto’s zijn bedoeld voor de 

Devinco-glossy en de website. 

 

 

Jouw hulp is hard nodig bij schoolkorfbal 

Op woensdag 21 september organiseert Devinco het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. Dit 

toernooi voor de groepen 3 tot en met 8 van alle basisscholen van Deventer en omstreken levert 

ieder jaar weer een aantal leden op. Om het toernooi ook dit jaar weer succesvol af te sluiten 

hebben we jullie hulp hard nodig. We zijn op zoek naar iedereen die een paar wedstrijden zou 

willen fluiten, een team wil begeleiden of wil meehelpen bij het spellencircuit. Het toernooi start 

woensdagmiddag om 13.15 en de prijsuitreiking is rond 17.30 uur. We hebben jullie hulp erg 

hard nodig, dus geef je op bij 1 van de commissieleden of stuur een e-mail naar 

schoolkorfbal@devinco.nl.  

De schoolkorfbalcommissie  

Saskia Zemann, Afke Bolt, Yvonne ter Hove en Jolanda Wilkens 

 

 

Data kaartavonden 

Het komende seizoen zijn de klaverjas- en jokeravonden om 20.00 uur op: 

 2016: 9 september, 23 september, 7 oktober, 21 oktober, 4 november, 18 november, 2 

december, 16 december, 30 december 

 2017: 13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 maart, 24 maart, 7 april, 22 april, 5 

mei 

 De marathon wordt gehouden op zaterdag 7 januari 2017, van 10.00 tot 17.00 uur. 

 De eindavond vindt plaats op 19 mei 2017 vanaf 20.00 uur.  

De data staan ook op de website van Devinco. Meer informatie bij Hein Kiffen, 

klaverjassen@devinco.nl. Iedereen is van harte welkom om te komen kaarten! 

 

 

mailto:kantine@devinco.nl
http://devinco.nl/competitie/kantinedienst
mailto:schoolkorfbal@devinco.nl
http://devinco.nl/activiteiten/klaverjasssen-en-jokeren
mailto:klaverjassen@devinco.nl
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Scorebord 

Zoals iedereen al heeft kunnen zien, staat er nu een mooi elektronisch scorebord op onze 

accommodatie. Op de voorjaars-ALV heeft het bestuur al uitgelegd, hoe dit waarschijnlijk 

gefinancierd zou worden. 

Na afloop van het seizoen heeft de penningmeester de bedragen opgeteld die zijn opgehaald 

met de diverse acties, zoals de initiatieven van Christa Top en Wim Dorgelo in dit voorjaar. 

Daarbij is een flinke bijdrage gekomen van de twee wekelijkse kaarters (verlotingsgeld). Nadat 

ten slotte de beoogde bijdrage uit de reserves er bij was gedaan, konden we het scorebord 

bestellen. Na de vakantie is het geleverd en met een vernuftige “Top”-constructie geplaatst. 

Vanaf nu kan het dan ook gebruikt worden.  

 

 

Sponsorkliks: sponsor Devinco gratis 

Rechtsonder op de website van Devinco vind je Sponsorkliks. Door daar op te klikken kun je 

vervolgens een webwinkel aanklikken (die jij nodig hebt zit er 99% zeker ook tussen!). 

Je komt dan op de website, die je wilde bezoeken, alleen met 2 klikken meer (namelijk de 

Devinco-site en de banner Sponsorkliks op de Devinco-site). Maar het grote verschil is iets waar 

jij niets van merkt: 

Je doet namelijk gewoon je bestelling (met kortingsbonnen, inloggen, of welke actie dan ook). 

Maar omdat je via onze site bent gekomen, krijgt Devinco een paar procent provisie. Al die 

kleine beetjes helpen zeker. Zo moest de penningmeester afgelopen weken voor het werk in 

een hotel overnachten en heb dat via Sponsorkliks gewoon bij een hotelsite geboekt. Dat 

leverde zomaar enkele tientjes voor Devinco op! 

 

 

Fietsen achter het hek als je uit speelt 

Het is natuurlijk fijn dat je bij uitwedstrijden je fiets binnen het hek kunt zetten. Maar het is niet 

vanzelfsprekend dat het hek open is als je terugkomt. Coaches, begeleiders, teamouders, 

fietsers zelf ...: vraag je even af of het hek nog wel open zou zijn als je straks terug komt van de 

uitwedstrijd? Vraag anders even aan de bardienst of regel een sleutel voor je team! 

 

 

Agenda 

woensdag 31 augustus 19.30 uur  Ouderavond C/B/A-teams 

zaterdag 3 september   Start veldcompetitie 

vrijdag 9 september 20.00 uur Kaartavond 

maandag 12 september 19.30 uur Vergadering bestuur Devinco 

woensdag 21 september 13.00 uur Schoolkorfbaltoernooi 2016 

vrijdag 23 september 20.00 uur Kaartavond 

 

 

 

 

 

Heb jij nieuws voor de nieuwsbrief? Mail naar nieuwsbrief@devinco.nl. 

 

 

 

 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3744&ref=banner
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3744&ref=banner
mailto:nieuwsbrief@devinco.nl
https://twitter.com/devinco_korfbal
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https://plus.google.com/+DevincoDeventer/posts
http://www.devinco.nl/

