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Trainingen in de Kerstvakantie 

Rond de feestdagen in december vervallen sommige trainingen: 

 de selectie Devinco 1 en 2 heeft geen training op 20 en 22 december 

 er zijn geen trainingen van maandag 26 t/m vrijdag 30 december 

 Devinco C2, C3 en D2 hebben op dinsdag 3 januari geen training, omdat dan sporthal De 
Kroon dicht is 

 Devinco F1 heeft op dinsdag 3 januari geen training, omdat dan gymzaal Keizerslanden 
dicht is. 

LET OP: het kan zijn dat er nog een extra bericht komt, omdat nog niet alles helemaal zeker is! 
 
 

Scheidsrechters: shirts 

Zoals jullie inmiddels hebben gezien, hebben we voor de scheidsrechters van jeugdwedstrijden 
mooie scheidsrechter-shirts aangeschaft. We zouden het dan ook erg op prijs stellen dat alle 
jeugdscheidsrechters deze aantrekken.  
Als je een seniorenwedstrijd fluit voor de vereniging, is dat je eigen beslissing. De shirtjes kun je 
vinden in het hok van de zaalwacht. 
 
 

Team van de week: start met C3 

Vanaf 3 december beginnen we weer met ‘Team van de week’. Bij elke thuiswedstrijd van 
Devinco 1 gaat een jeugdteam meelopen met de spelers van het eerste bij het voorstellen aan 
het publiek. Het eerste ‘Team van de week’ is Devinco C3 op 3 december. De spelers van C3 
worden dan ook in het zonnetje gezet vanwege hun kampioenschap op het veld. 
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Activiteiten in feestmaand december  

De Activiteitencommissie heeft een mooi programma op stapel staat voor december. Sinterklaas 
is bij de jongste jeugd geweest en we krijgen nog: 

 17 december 2016:  Kerstbrunch trimploeg 

 18 december 2016:  Kerstdiner voor C3, C4, D1 en D2 (15.00 uur) en  

voor A, B, C1 en C2 (17.30 uur) 

 30 december 2016:  Groot feest vanaf 20.30 in clubhuis het Middenvak voor alle leden  

en vrijwilligers van Devinco: Eindejaarsfeest / Devinco 12 ½ jaar en  

vrijwilligersavond 

 

  
 
 

Sponsor Devinco met je online Sinterklaas- en kerstinkopen 

Al druk bezig met Sinterklaascadeaus kopen? Of denk je al aan de kerstcadeaus? Als je je 

cadeaus op internet koopt, ga dan eerst naar www.devinco.nl en klik op het logo van 

Sponsorkliks. Ook als je pas halverwege het online inlopen denkt aan Devinco, kun je nog 

klikken op Sponsorkliks van Devinco, Je komt vanzelf weer in he wensen- of bestellijst van je 

online-shop. Sponsorkliks heeft ook een app trouwens (Android en Apple IOS). 

En kijk ook eens bij de Korfbalshop voor cadeau-ideeën en mooie aanbiedingen! 
 

   
 

 

Salland Clubactie: scoren voor Devinco 

Salland Zorgverzekeringen is al meer dan 150 jaar een vertrouwde 

speler als het gaat om een goede zorgverzekering. Maar Salland doet 

meer dan goede zorg in de regio bieden. Salland Zorgverzekeringen 

is trots op de samenwerking met sportverenigingen in de regio. De 

sportclubs zetten hun leden letterlijk in beweging. En dat is nu precies 

de missie van Salland Zorgverzekeringen.  

De Salland Clubactie biedt Devinco een steuntje in de rug. Door de 

Salland Clubactie profiteren de leden van Devinco van een 

aantrekkelijke korting op de zorgpremie bij Salland. Maar ook de club 

wordt er beter van! 

Kijk voor meer info op https://www.salland.nl/collectief/devinco  

http://www.devinco.nl/
https://www.salland.nl/collectief/devinco
http://devinco.nl/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3744&ref=banner
https://www.korfbalshop.nl/verenigingsshops/kv-devinco
https://www.salland.nl/collectief/devinco
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De ledenvergadering in het kort 

Op de website en op Facebook hebben jullie lezen al veel kunnen lezen en zien over de 

ledenvergadering. Met 36 aanwezigen haalden we maar net het quorum, maar hadden we een 

prima vergadering. We hebben gebrainstormd over ledenwerving en vooral hoe we meer 

jongens aan het korfballen krijgen. Dat leverde bruikbare ideeën op. Het Beleidsplan Devinco 

naar 2020 is vastgesteld. Acht jubilarissen zijn gehuldigd en de Dinie Uit den Bogaard-

vrijwilligersprijs ging zeer verdiend naar Jolanda Wilkens! 

 
 

Uitgelote aandelen 2016 

In 2005 heeft Devinco aandelen uitgegeven om een gedeelte van de verbouwing van het 
clubhuis te bekostigen. De start van de aandelenuitgifte was per 1 november 2005. 
Terugbetaling van de aandelen geschiedt in 10 jaar, jaarlijks in november, vanaf 3 jaar na de 
startdatum van de uitgifte. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 november 2016 zijn 20 aandelen (10%) uitgeloot. 
Het gaat om de volgende nummers: 
9 – 13 – 24 – 34 – 38 – 46 – 64 – 69 – 74 – 88 – 93 – 103 – 128 – 130 – 143 – 154 – 177 – 188 
– 189 – 193 
  
Alleen tegen inlevering van het aandeel vóór 1 mei 2017 kan de aandeelhouder zijn of haar inleg 
terug ontvangen. Er wordt geen vergoeding in de vorm van rente of dividend gegeven. 
 
Indien de uitgelote aandelen niet voor 1 mei 2017 aan de penningmeester worden aangeboden 
ter uitbetaling, vindt geen uitbetaling meer plaats en wordt de waarde van het aandeel 
beschouwd als een donatie aan de vereniging. 
Tijdens de ledenvergadering is tevens door loting, onder de uitgelote aandelen, bepaald welk 
aandeel een premie van € 25,00 ontvangt. De gelukkige winnaar is de bezitter van het aandeel 
met nummer 93. 
Meer info bij Gertjan den Hertog, penningmeester@devinco.nl  
 

 

Korfbal Challenge 

Hét familie-evenement in de Kerstvakantie, dinsdag 27 – vrijdag 30 december 2016, 

Topsportcentrum Rotterdam. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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