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Indeling jeugdteams 2017-2018 

Met ingang van volgend seizoen is de leeftijd op 1 januari bepalend voor de leeftijds-
categorie waarin een speler mag uitkomen. Deze peildatum lag tot nu toe op 1 oktober. De 
verschuiving heeft tot gevolg dat kinderen die geboren zijn in oktober, november en 
december vanaf volgend seizoen in een andere leeftijdscategorie worden ingedeeld. Zij 
schuiven mogelijk sneller door naar een volgende leeftijdscategorie.  
Bijvoorbeeld een kind geboren in december 2003 was volgens de oude regels 2e jaars C-
junior, maar is volgens de nieuwe regels 1e jaars B-junior. De TC is bezig in kaart te 
brengen wat dit betekent voor de jeugd volgend seizoen. Komend voorjaar laat de TC weten 
hoe de zij omgaat met de teamindeling voor het seizoen 2017-2018. 
 
 

Devinco actief op Korfbal Challenge 

Voor wie niet de berichten op Facebook heeft gevolgd: Devinco was duidelijk aanwezig op 
de Korfbal Challenge, het korfbalevenement tussen kerst en oud&nieuw in Rotterdam. Daar 
was van alles te doen: van clinics met de bondscoach tot topwedstrijden. Kijk op Facebook 
of naar een filmpje van de C2, foto’s van C1 en C4 en een bericht over de G-korfballers.  
 
 

G-korfballers weer genomineerd voor Deventer Sportverkiezing 

De Devinco G-ploeg hoort bij de genomineerden voor de Deventer Sportverkiezing 2016. 
Vorig jaar waren zij winnaar. Steun onze G-korfballers en stem op hen! Iedereen kan 

https://www.facebook.com/KVDevinco/
https://www.facebook.com/KVDevinco/
https://www.facebook.com/korfpunt/videos/567870920089789/
https://photos.google.com/share/AF1QipPZBjyAcSTwemgT1is-SFOjc2rkezNBbB8GHIoWi18u8vf63XkherfYnpOic0Cjnw?key=OUNaVW1Nb0ZPaTNlU2ZOZDhFd0ZWRk52N0NwQU9B
https://www.korfbal.nl/nieuws/g-korfballers-genieten-van-oranje-training
http://www.sportbedrijfdeventer.nl/sportiefdeventer/sportverkiezing/breng-jouw-stem-uit/
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stemmen op de favoriete genomineerde in de categorie sportman, sportvrouw, sporttalent, 
sportploeg of sporter met een beperking. Breng hier jouw stem uit. De prijsuitreiking is op 
vrijdag 3 februari 2017 bij de jaarlijkse Deventer sportverkiezing in de Schouwburg.  
 
 

 
 

Bij Fysiodé geweest in 2016? Meld het! 

Als je in 2016 behandeld bent bij onze sponsor fysiotherapie Fysiodé: graag een e-mail naar 
penningmeester@devinco.nl. Per behandeld lid geeft Fysiodé een bijdrage aan Devinco. 
Geef ook door of je vaker bent geweest. Als je bijvoorbeeld 2 keer bent geweest met twee 
maanden tussen de behandelingen, dan telt dat 2 keer voor Devinco! 
 
 

Weer ruimte in de kledingbak 

De kledingcontainer is onlangs geleegd. Je kunt je kleding e.d. weer kwijt als buitenschoolse 
opvang BIXO aanwezig (’s middags op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).  
 

 

 
 

Vacatures in het bestuur: iets voor jou? 

Er komen twee vacatures in het bestuur. Op de ledenvergadering van 25 november 2016 
hebben Menno den Outer (voorzitter) en Vincent Smit (bestuurslid technische zaken / 
voorzitter TC) gemeld dat zij deze zomer stoppen. Het bestuur en de Technische 
Commissie benaderen zelf mogelijke opvolgers, maar misschien weet jij iemand of heb je 
zelf belangstelling? Neem dan contact op met een bestuurs- of TC-lid, of mail naar 
voorzitter@devinco.nl. Wij verzoeken jullie dit voor 1 maart te doen. 
 
 

Foto’s Devinco-feest 

Veel leden en -fans hebben op 30 december het jaar 2016 afgesloten op het Devinco-feest 
(eindejaarsfeest / 12 ½ jaar Devinco / vrijwilligersavond). Het werd gezellige avond in het 
Middenvak, met prima muzikale ondersteuning van de Deventer zanger Marcel Beltman! 
Bekijk de foto’s in Google+.  
 
 

 
 

Agenda 

 zaterdag 7 januari 10.00 - 17.00  Kaartmarathon 

 vrijdag 13 januari 20.00 - 23.00 Kaartavond 

 maandag 16 januari 19.30 - 21.30 Vergadering bestuur Devinco 

 vrijdag 27 januari 20.00 - 23.00  Kaartavond 
 
 

http://www.sportbedrijfdeventer.nl/sportiefdeventer/sportverkiezing/breng-jouw-stem-uit/
http://sportbedrijfdeventer.us14.list-manage.com/track/click?u=98d460c39bdd2824d177eefc9&id=3b0412cd19&e=dc0c6e7003
mailto:penningmeester@devinco.nl
mailto:voorzitter@devinco.nl
https://photos.google.com/share/AF1QipOb-wi4ouvecMaiO_0R72Vvg-QvyJx_mF3i1tOqZjqk5jztAz1rpAYpuMtTlDsWiA?key=bmoyeEdvblVXWnBJSlJHN3RYZkpib19wVjAyR3F3
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Heb jij nieuws voor de nieuwsbrief? Mail naar nieuwsbrief@devinco.nl. 

 
Een wijziging van je adres of contactgegevens mail je naar ledenadministratie@devinco.nl. 

 

 

mailto:nieuwsbrief@devinco.nl?subject=nieuws%20voor%20de%20nieuwsbrief
mailto:ledenadministratie@devinco.nl?subject=adres%20nieuwsbrief
https://twitter.com/devinco_korfbal
https://www.facebook.com/KVDevinco/
http://devinco.nl/
https://plus.google.com/+DevincoDeventer
mailto:nieuwsbrief@devinco.nl?subject=nieuws voor de nieuwsbrief

