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Van het Bestuur 
 
Beste leden, 
Een nieuw seizoen staat in de startblokken. De trainingen zijn inmiddels opgestart en ook de diverse 
commissies zijn alweer flink in touw. Afgelopen zaterdag hebben ons clubhuis, materiaal, 
kleedkamers en de velden een flinke schoonmaakbeurt gehad. Dank aan allen die hier hun handen 
uit de mouwen hebben gestoken. 
 
Samenstelling bestuur KV Devinco 



Ook het bestuur heeft de eerste vergadering gehad. Over één onderwerp willen wij jullie graag 
nader informeren, namelijk de samenstelling van het bestuur. De afgelopen tijd heeft er diverse 
malen een oproep gestaan in de nieuwsbrief dat wij een nieuwe voorzitter zoeken. We kunnen jullie 
laten weten dat wij een kandidaat voorzitter hebben gevonden. Kirsten Top heeft aangegeven zich 
kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter. Omdat Kirsten op dit moment de functie van 
secretaris in het bestuur bekleed, komt deze functie vacant. Binnen het bestuur heeft Anita Israel 
aangegeven zich kandidaat te willen stellen voor de functie van secretaris en deze samen met haar 
huidige functie contact te willen uitvoeren. Hierdoor komt er nog een functie binnen het bestuur 
vrij. Kirsten en Anita gaan deze functies tot aan de volgende ALV interim invullen. De overige 
bestuursleden staan unaniem achter deze kandidaatstelling. 
In een overzicht ziet het bestuur er  op dit moment als volgt uit: 
 

Functie Status Kandidaat Naam 

 Voorzitter   vacant   a.i. en kandidaat:   Kirsten Top-Smits  

 Secretaris   vacant   a.i. en kandidaat:   Anita Israel - de Vries 

 Penningmeester       Marco Veldhausz  

 Bestuurslid technische zaken        Rien Prinsen  

 Bestuurslid activiteitencommissie        Sjoukje ter Horst  

 Bestuurslid beheer en onderhoud   
accommodatie        Marcel Top  

 Bestuurslid algemene zaken    vacant     NNB  

 
Kandidaatstelling vacante bestuursfuncties 
Tot uiterlijk 29 oktober a.s. kun je je nog kandidaat stellen voor de volgende functies:  

• Voorzitter 

• Secretaris  

• Algemeen bestuurslid 
Binnen het bestuur hebben we besproken dat de functie van algemeen bestuurslid in overleg 
ingevuld kan worden. Bij voorkeur willen we graag iemand die zich wil focussen op ledenwerving, 
sponsoring en/of vrijwilligersbeleid. Indien je interesse hebt in één van deze functies, laat het ons 
weten via voorzitter@devinco.nl! 
Heb je vragen over de vacante functies? Je kan altijd informatie inwinnen bij één van de 
bestuursleden of je vra(a)gen stellen via: bestuur@devinco.nl 
 
Zoals ook besproken op de ledenvergadering van juli jl. zijn wij voornemens om, naast het bestuur 
en de diverse commissies, een aantal werkgroepen in te richten die zich gaan bezighouden met 
ledenwerving, sponsoring en vrijwilligersbeleid. Hoe we dit precies willen gaan vormgeven zonder 
dat het veel extra tijd gaat vragen van mensen zijn we nog aan het onderzoeken. Heb jij interesse 
om deel te nemen aan één van deze werkgroepen? Laat het ons weten via: secretariaat@devinco.nl. 
 
Algemene Ledenvergadering 18 november 2022 
De volgende ALV is inmiddels al gepland en wel op vrijdag 18 november 2022 om 20.00 uur. Noteer 
deze datum alvast in je agenda. Wij hopen op een goede opkomst.  
 
Nomineren Dinie Uit den Bogaard prijs 
Bij deze ALV komt o.a. de bestuurssamenstelling, maar ook de Dinie Uit den Bogaard prijs aan bod. 
Daarom willen wij je oproepen om ons te laten weten wie jij wilt nomineren voor de Dinie Uit den 
Bogaard prijs. Deze prijs is voor de vrijwilliger die zich het afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor 
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Devinco. Wie was extra actief het afgelopen jaar? Voor of juist achter de schermen? Het gaat er 
vooral om wie vind jij dat wij als Devinco eens extra in het zonnetje moeten zetten? 
Maak het ons moeilijk en nomineer jouw kandidaat met daarbij een motivatie waarom juist deze 
persoon de prijs moet krijgen en stuur dit naar: secretariaat@devinco.nl!  
 
Wij wensen jullie heel veel korfbalplezier het aankomende seizoen en we ontmoeten jullie graag op 
het Devinco veld. 
 
Bestuur KV Devinco 
 

 

Commissie G-Toernooi vraagt versterking!  
Om het volgende toernooi goed te kunnen organiseren zijn wij op zoek naar versterking. Het 
toernooi vindt 1x per jaar plaats in de overgang van de zaal naar het veldseizoen. De komende 
periode gaan wij alvast opstarten met de eerste voorbereidingen. Mocht je geïnteresseerd zijn en/of 
meer willen weten? Neem gerust contact op via voorzitterac@devinco.nl   

  
 

Schoolkorfbal toernooi 12 oktober 2022 
Voor dit grandioze evenement zijn we dringend op zoek naar scheidsrechters en trainers. 
Kom jij ook helpen? Wellicht kan je een vrije middag wisselen op je werk? Of moet je vrije dagen 
plannen? Devinco is enorm blij met jouw hulp.  Meld je aan via schoolkorfbal@devinco.nl of in de 
KNKV app.  
Het toernooi zelf vindt plaats op: Woensdag 12 oktober as. We organiseren voorafgaand 3 
trainingsuren voor de scholen die aan het toernooi deelnemen en wel op woensdag 21 en 28 
september en 5 oktober van 18.00 tot 19.00 uur. 

Samen zetten we korfbal weer op de kaart in Deventer     #Devinco #schoolkorfbaltoernooi 
#ledenwerving #jeugdinbeweging #helpjemee? 
 

Bardienst draaien? – Geef je nu op/ Schrijf je nu in!  
Help jij ook mee? Een bardienst of keukendienst draaien is eenvoudig en gezellig en je leert veel 
mensen kennen! De diensten op zaterdag duren 2 uur en achter de bar staan op een doordeweekse 
avond is ook mogelijk. Schrijf je direct in via de KNKV app (zet bij vrijwilliger wel even de taken aan & 
stel je beschikbaarheid in. Daarna volgen de diensten onder je persoonlijke schema) maak je geen 
gebruik van de KNKV app? Meld je dan aan via de mail; kantine@devinco.nl. Laat weten welke 
datum en tijdslot jij een bardienst wil verzorgen. 
 
Een gezellige, open kantine op trainingsavonden en zaterdag is niet vanzelfsprekend. Elke week 
staan er voor jou of jouw kind o.a. vrijwillige trainers, scheidsrechters en veld/zaalwachten klaar. 
Dus we rekenen er op dat jij ook af en toe een steentje bijdraagt. 
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Mocht je al achter de bar staan en graag een actievere bijdrage leveren, sluit je dan aan bij de 
kantine commissie (KC)! Mocht een bardienst niets voor jou zijn, dan zijn er ook andere 
mogelijkheden om mee te doen bij Devinco. Stel je vragen via bestuur@devinco.nl. Dan nemen we 
z.s.m. contact met je op. 

 
Rabo Club support 
De Rabo ClubSupport is dit jaar eerder dan normaal. Van 5 september tot 27 september 2022 kan er 
gestemd worden, op Devinco uiteraard. Heb je een bankrekening bij de Rabobank dan kun je gratis 
lid worden en kun je stemmen (lid worden kost nog geen minuut) 
Ben je al lid, dan kun je uiteraard net als vorig jaar weer stemmen. 

De bijdrage van de Rabobank helpt ons elk jaar weer om het schoolkorfbaltoernooi ook financieel 

laagdrempelig te houden, ons doel is daarom dit jaar: Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi voor alle 

Deventer basisscholen. Een fantastisch evenement waarbij we heel veel kinderen aan het sporten 

krijgen. Met de bijdrage vanuit Rabo-clubsupport houden we het toernooi voor eenieder 

toegankelijk. De link: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport. Kies de regio Salland en zoek 

Devinco op. 

Verschijning Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief van Devinco verschijnt maandelijks zoveel mogelijk op de eerste van iedere maand. 
De nieuwsbrief wordt per mail verstuurd aan alle leden via het bij ons bekende e-mailadres. De 
nieuwsbrief wordt tevens gepubliceerd op de website van KV Devinco: www.devinco.nl. 
Uiterlijke datum aanleveren kopij voor de nieuwsbrief van oktober is: woensdag 28 september 2022 
via het mailadres: communicatie@devinco.nl. 
 

 
 

 

 

Agenda 
Zaterdag 03 sept 2022                  Devinco DEF toernooi + Devinco oefendag 
Dinsdag 06 sept 2022                    Ouderavonden jeugd  
Zaterdag 10 sept 2022                  Start najaarscompetitie  
Maandag 26 sept 2022                 Bestuursvergadering 
Woensdag 12 okt 2022                 Schoolkorfbaltoernooi 
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